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Anglija Nesutinka 
K a r u o t i Silezijon 

Aliant, EkspertatKô eruoja Paryžiuj 

RENGIAMA PRELIMINARI 
KONFERENCIJA. 

BRIAND NESUTINKA SU 
ANGLŲ KALBA. 

KONGRESAS EIS ATOSTO 
GOSNA 

• • > 

Prezidentas s*i Ino sutinka. 

HOOVER ŠAUKIA PALEN
GVINTI BEDARBIAMS. 

ANGLIJA GRIEŽTAI STA 
TOSI PRIEŠ PRANCIJA. 

nustatyti sienas, bet ne karuo-
menę siųsti. Ten skaitliiiges-
nė karuomenė nereikalinga. 

Sako, nereikalingu karuomenė 
A. Silezijai 

Londonas, liepos 30. — An 

S. Valstijos užimtos smulk 
menomis. 

Londonas, liepos 30. — An
glai su japonais* labai pagei 

Be to, Anglijos „kabinetas , . . ., ,. , 
h ; , . . dauja turėti prehminarę kon-fercnciją pirmiau Washingto-

no nusiginklavimo konferenci-

nutarė, kad vyriausios tary
bos susirinkimas turi įvykti 

glu-prancuzų santikiai Ankšto ^ S. f. . , . "! * . įjos. Tokią konferenciją sako 
• an • i_i i_ ncna norėtų, kad susirinkimas , . . , . . . o, šios Silezijos klausime vakar! £" . * \ . . . . , .. . butų pageidaujama turėti S. v.. turėtų but atidėliotas, ji viena , 7 , ... Jjr j • » įsnaujo paarsejo. * .7 ; ^ A. . v . .. Valstijos ar Kanadoj, kur-

. ... . : . , - , . negali to padarvti prieš kebų Anglijos ministenų kobme- , . ° . . ' . • • , m , . , , . . . . . . ;kitų valstybių norą. Tokiame tas du kartu turėjo susirinki- :... . . . .. , . ,. . atsitikime vvriausioji tarvba 
mą ir diskusavo prancūzų no-i .. .,, . . ' • « . • • ' *J ~> .. . . . . . i gali turėti susirinkimą be Pra-tą. Prancija pirm susirink- .. ncijos. 
siant vyriausiajai tarybai bū
tinai nori daugiau savo karuo-
menės pasiųsti Augštojon Si
lezijon. 

Prancija tvirtina, kad kaip 

Paryžius, liepos 30. — Griež
tas Anglijos pasistatymas 
prieš siuntime karuomenės 
nervuoja Prancija. Gavus iš 

ilgai Anglija nesutiks, kad Londono žinių apie Anglijos 
prancūzų karuomenė butų siu
nčiama A. Silezijon, taip ilgai 

nors Pacifiko pakraščiuose. 
Apie tai gauta žinilj iš ofi-

cialės premiero Llpyd George 
rezidencijos. Pasakyta, kad 
preliminarės konferencijos rei 
kalas jau apkalbėtas. Tik lau
kiama kitų viešpatijų sutiki
mas. 

Washington, liepos 30. 
Žemesniųjų kongreso rūmų 
republikonų- atstovų vadai sve-' 
čiavosi pas Prezidentą Har-
dingą. Svečiams buvo suren
gta vakarienė, kurios metu 
kalbėtasi apie svarbesnių jįj 
daromų [statymų padėtį kon
grese, kokie įstatymai turi but 
pravesti pirm. iškriksiant ats
tovams ateinantį mėnesį. 

Nutarta pirmiausia apsidir
bti su pokarinių mokesčių Di
liumi ir muitų tarifą. Be to, 
turės but pravesta dar ir ma
žesnės svarbos bilių. Tas pa
daryta paties Prezidento nu
rodymais. 

Kuomet tai visa bus a t l i k o 
kongresas galjjs pasiliuoMioti 
aUfstogosna. 

Washington, % liepos 30. - -
Komercijos sekretorius Ho~ 

over visų valstijų gubernato
rius ragina, idant jie kuovei-

* kiaus pradėtų savo valstijose 
dirbdinti vieškelius, del kurių 
paskirtos pinigų sumos. 

DAROMA PROGRESO 
PARODA. 

užimamą priesgimaujancią po
ziciją, premieras BriaVid tuo-

Pranpija nedalyvaus vyriau- jaus sušaukė ministerijų kabi-
sios tarybos susirinkime, kurs netą specialiu posėdin. Tar-
sušauktas į rugpiučio 4 d. čio- sis siuntimo karuomenės reika-
nai. le. 

Anglijos kabinetas, neatsiž- . Aliantų ekspertai Augšto-
velgdamas į Prancijos "norus, šios Silezijos reikale čia pra-
griežtai laikosi savo pozicijos, dėjo sesijas. J ie išveda Sile-
Nutarė painformuoti savo zijai sienas. Savo raportą jie 
kaimynę Prancija, jog A. Si- paduos suvažiavusiai vyriau-
lezijai pirmiausia reikalinga siąjai tarybai. 

Bolševikai Apie Praftetizif ir 
Lenkų Suokalbius 

SUSEKTAS SUOKALBIS 
NUVERSTI BOLŠEVIKŲ 

VALDŽIA. 

Črezvičaika apie tai skelbia 
raportą. 

Ryga, liepos 30. — Rusijo 
l>olševikų slaptoji policija, ži- kurstymą valstiečių ir platini 
noma vardu Črezvičaika, pas-jmą propagandos, atkreiptos 
kelbė savo veikimo Taportą. i prieš bolševikų valdžią. 
Črezvičaikos viršininkas pažy 
mi raporte, kad slaptiems boU 

Anglija pageidauja, kad pre 
liminarėj konferencijoj daly
vautų atstovai Suv. Valstijų, 
Anglijos ir Japonijos. Ton 
konferencijon galėtų užsukti 
keliaudami namo ir Australi
jos ir Naujosios elandijos pre
mjerai. 

Bet nežinoma, ar prelimi 
narėj konferencijoj turėtų lai
ko dalyvauti premieras Lloyd 
George. Kadangi jis visuo
met reikalingas namie. Gi 
keliauti skersai Atlantiko už-
i m t l 3&8£ la iko-
HĘĘHH/ĘĘK& 

Premieras Lloyd George no
ri, kad preliminarė konferen 
ei ja butų trumpa, paliestų tik 
Pacifiko klausimus. 

Toliaus raporte smulkiai ap 
rašoma kita priešbolševistinė Paryžius, liepos 30. Cia 
organizacija vardu ' 'Tėvynės Įoficialėse sferose tvirtinama, 
Gynimo Unija, , , ktfrios vadas kad prancūzų premier. Briand 
yra Savinkov ir gyvena Var- atsisakys pats asmeniškai da-
šavoje. lyvauti nusiginklavimo konfe-

Črezvičaika denuncijuoja so rencijoje, jei toje konferenci-
cialistus revoliuciornerius už Joje. ofieialė kalba turės but 

SAKO, BOLŠEVIKAI PA 
LIUOSUOS AMERI

KONUS. 

MIESTO PRIEPLAUKA TU 
R i S ŠIMTUS TUKST. 

LANKYTOJŲ. 

SUSISIEKIMO KONFEREN 
dIJA. 

tralis sovietas Maskvoje, dau
guma balsų apveikęs ekstre
mistų tarybą, nusprendė pa-
liuosuoti iš Rusijos kalėjimų 
visus amerikonus pagal sekre
toriaus Hughes reikalavimo. 

Tokių žinrų čia" gauta iš Ry
gos. Po paliuosavimo ameri
konų bolševikai tiki sulauksią 
pagelbos iš Amerikos. 

ŠIANDIE CHICAGOJE ATI- T ^ t ^ ^ 
įvairiausių nematytų reginių." 

Parodoje galima pamatyti 
ne tik Chicagos, bet visos Ar 
merikos industrijnę pažangą, 
Tenai yra senovės garvežių ir 
vįsokių mašinerija. Iš New 
Yorko prisiųstas pirmasis A-
merikos garvežis, kuriuo pir
mutiniu pirm 90 meių čia bu
vo pradėta važinėti tuometi
niu geležinkeliu. 

Kale jo stovės šių dienų t*1-
knikos garvežis, pagamintas 
Cliicagoje. Tai milžinas, kurs 
lengvai gali traukti 150 vago
nų su prekėmis, bi tik kelias 
atlaikytų. 

Kuone kiekviena industrijos 

Parodą atidalys S. V. vice-pre 
zidentas. 

Chicagos prieplaukoje (Mu-
nicipal pier) šiandie atidaro
ma ypatinga progreso paroda. 

Londonas, liepos 30. — Cen- J i užvardinta Chicago's Pa-' 

Nori grąžinti kapitalistus. 

vientik angliška kalba. 
Prancijai nelengvas daiktas 

bus parinkti tinkamus atsto
vus tori konferencijon. Nes 
ne visi tinkami žmonės moka 

se\ ikų agentams pavyko su- j Črezvičaika savo raportą angliškai kalbėti. 
sekti platų suokalbį, kurio tik-Į baigia pažymėdama, jog visa 
slas buvo sugriauti Lenino bolševistinė Rusija apjuosta 
1 ' samoderžavi ją ?' ir Rusi ja i 
grąž-inti monarchiją. 

Premieras Rriand konfera-
vo su S. Valstijų ambasado
rium Herrick. Briand amba-" suokalbininkų tinklais. 

Prieš Lenino valdžią dau- s a d o r i , J painformavo, kad jei 
Cezvičaikai pavykę susek t i t g į a u s i a dirba lenkai ir pran-'"nsiginklavnno konferencųa, 

euzai. Jn tikslas - Kiisijr.ii k a i P s k o l b t a ' b u s vykdoma.lap 
gražinti didelius žemvaldžius k l ' W i o n d - p « n c i j a vargiai 

galėsianti dalyvauti. Nes to
kiu trumpu laiku negalėsianti 
prisirengti Tolimų Rytų klau
simais. 

keletą slaptoj draugijų, prigu
lėjusių prie to suokalbio." Suo
kalbininkai buvo mėginę įvy- ( į r kapitalistus. 
kinti sukilimus, bet vis nevykę , . . 

, J i perspėja "kovojanti pro
tas padaryti. - \ ,, T * il*Ji 

. # i £TY . . letanatą nuolat budėti, ne-
Raporte panuneta • Rusgos \ . . . s a v o d i k t a t u 

Paliuosavimo Umja, kuri s a - 1 ^ K ; t a ^ 
• vo šakas turinti visoj šaly. I __^_ 

Š į T t i ^ S S S Ž ' M̂ALDOS m TAIKA. 
ir teknikaliai žmonės, inėmusi " ; 
tuos, kurie unijon įstojo parė
džius pačiai bolševikų vald
žiai. 

suokalbis. 
Tą organizaciją. Črezvičai

ka kaltina, kad ji padariusi 
suokalbį žudyti bolševikų vir
šininkus. Norėta nužudyti 
Petrogrado autokratas Zino-
viovas ir norėta susprogdinti 
ir užpulti Krasino traukinis, 
kuriuo gabenta auksas.* 

Črezvičaika tos organizaci
jos žinyboje atradusi dinami- , 
to bombų ir slaptas spaustu
ves. Spėjama, ta unija bus rė 
Jiusi i r buvusią Kronštadto 
revoliuciją. 

•. 

Kaunas, Vtl—2. (Elta). 
Prancūzų geležinkelių minis 
terijos sušauktoji konferenci
ja Paryžiuje prasidėjo birže
lio 20 d. Dalyvavo anglų pra
ncūzų, vokiečių, lietuvių ir 
latvių geležinkelių atstovai. 

Konferencija pripažino rei
kalingu nustatyti tiesioginį be 
persėdimo susisiekimą po vie
ną vagoną šf|mis linijomis. 
1. Iš Paryfltauf ^per Berlyną— 
Kaunas—Ryga. 2. Iš Calais 
—Berlynas—Kaunas— Ryga. 
3. Iš Ostende—Berlynas — 
Kaunas—Ryga, Vokiečių at
stovams 'pareiškus kad toks 
tiesiogis trijų -vagonų susi
siekimas technikos atžvil
giais tuojaus įvykinti negali
mas, konferencija nutarė lai
kinai pravesti tiesioginį susi
siekimą Berlynas—liaunas— 
Ryga. Važiuojant gi Pary
žiaus, Ostende ir Calais reikė
sią persėsti Berlyne. 

Kadangi vokiečių atstovai 
nebuvo įgalioti vesti derybų 
del atlyginimo už bilietus ir 
bagažą, tai nutarta šaukti ant-
r4 konferenciją liepos 5 a. 
Aix-la Chapelle (Aachene). 

Aix-la Chapelle konferencija 
turės išspręsti tiesioginio su
sisiekimo tarp užinteresuotų 
geležinkelių atsiteisimo klausi
me už bilietus ir bagažą. 

Lietuvos atstovu siunčiama& 
geležinkelių inžinierius p. In-
ginas. 

Romaf liepos 30. — švento
jo Tėvo parėdymu visose Ita
lijos bažnyčiose įvestos ypa
tingos pamaldos už Italijos 

VVashingtan, liepos 30. — 
Prezidentas Hardingas ir Val
stybės sekretorius Hughes šia
ndie užimti diplomatiniais su
sinėsimais su pakviestomis 
valstybėmis dalyvauti nusigin
klavimo konferencijoje. Ta
riamasi apie tinkamiausią lai
ką konferencijai. Suv. Valsti
jos stovi už tai, kad konferen-

J A P J O N A I STUDIJUOJA 
NUSIGINKLAVIMĄ. 

Tokyo, liepos 30. — Japo
nijos generalis štabas ir karo 
ofisas veda atskirus tyrinėji 
mus nusiginklavimo klausime. 

Tyrinėjimų raportus pa
duos bendrajai užsienių, lai
vyno ir karo departamentų ta
rybai. 

CHICAGOJE. 
SUIMTAS 2MOGŽUDIS O' 

CONNOR. 

PARVEŽTA 35 KAREIVIŲ 
LAVONAI. 
\ 

Mieste St. Paul, Minn., su
imtas žmogžudis .Tom O'Co-
nnor,. kurs kaltinamas nužudy
me detektiyo O'Neill. 

Del jo pabėgimo penki po-
licmonai suspenduoti. 

Šiandie darbuojamasi suim
tąjį parvežti Chicagon ir sta
tyti kriminalin teisman. 

O'Connor ginasi. Sakosi jis 
nenužudęs detektivo. Bijosi su
sieiti akis į akį su Chicagos 
detektivais. Bet, matyt, ta jo 
baimė nieko jam negelbės. 

J is suimtas pirmadienį,* £uo-
met netoli St. Paul mėgino ti-
piplėšti traukinį. 

geant of Progress. 
10:00 rytą Suv. Valstijų vi-

ce-prezidentas Coolidge Bosto- š a k a p a r o d 0 j e reprezentuoja
me, Mass., atidarys parodą te- m a p a r Q ( įoma kiekvienos pra-
nai paspauzdamas knypkutį. d ž i a i r a t l iktas progresas. 

Parodoje tuo metu bus Dar-Į F a r o d a t ę s i g j i g i r Ų g p jučio 
bo sekretorius Davis. J is čia H d į n i m t ina i . Kiekvienai 
atstovaus prezidentą Hardin- d i e n a i s k i r t a p ] a t i p r o g r a m a . 
gą. Jis pasakys atidarymo S e k s kalbos, šokiai, visokios 
kalbą į susirinkusias žmonių r u š i e g pasilinksminimai. Ka< 
Minias. norės, galės pasivažinėti sma-

Ivairiosc miesto dalys? į- g j a i s luoteliais, greitais lai-
vyks skaitlingi gatvėmis paro- v a į s j r p u ošnia is lėktuvais, 
davimai. Subliaus tuo metu Suprantama, už tai reiks už-
mieste dirbtuvių ir garvežių si mokėti, 
švilpynės. | Parodos latkui kuone visa 

Didžiausias ir žymiausias miesto.valdyba su savo ofisai* 
parodavimas bus Michigano persikėlė prieplaukon. Tenai 
gatvėje. Tenai parodavime da- visas, laikas miesto majoras 
lyvaus žymesnieji chieagiečiai. turės ofisą. Tenai bus polici-

Pasibaigus parodavimams jos viršininkas. 

EKSCELENCIJOS VYSKU
PO APSILANKYMAS. 

NUSISKUNDIMAI PRIEŠ 
LAKŪNUS. 

Vakar Chicagon iš Pranci
jos parvežta 35 kareivių chi-
cagiečių lavonai. 

nuraminimą. 
Pastaraisiais laikais Italijo

je prasidėjo kaipir naminis e i J a VT^tą pirmomis lapkričio 
karas. Kavujasit nacionalistai 'dienomis. Prezidento noras 
su komunistais. Kai-kur d a u g ' ~ konferenciją pradėti lap-
žmoniių užmušama ir sužeid- kričio - dieną, 
žiama. 

PRATRUKO DEBESYS; DU 
ŽMQGU ŽUVO. AMERIKOS GENEROLAS 

BERLYNE. 
Omaha, Neb., liepos 30. — 

Berlynas, liepos 30. — Čia Pratrukęs debesys lietumi už-
atkeliavo buvęs Suv. Valstijų liejo ir kuone visai sunaikino 
armijos štabo viršininkas, gen. miesčiuką Benlah, Wyo. Du 
March. Į žmogų nuskendo. 

Jonava, Kauno apskr. Vietos 
bažnyčioj Skarulių parapijos 
lapkričio 1 d. 1920 m. tyuvo ap
krikštytas Rymo-Katalikų ap
eigomis žydas vardu/Fabijo
nas Klebanskis, tarnavęs du 
metu valstybės milicijoj. Ap
krikštytasis nusiskundžia, kad 
jam dažnai tenka nukentėti 
daug nepalankumo nuo savu 
buvusiųjų vientikių, tarsi Lie
tuvoj nė nebūtų, tikybos ir iš
pažinimo laisvės. 

Praeitą parą Chicagoje pa
vogta .17 automobilių. 

Mrs. Griffin, 561 Stradford-
place, nusiskundė policijai, 
kad aplink jos namus lakūnai 
taip žemai skraido, jog ji su 
namiškiais bijosi but namuo
se. 

Policijos viršininkas parė
dė, idant * lakūnai saugotusi 
per žemai ant namų skrajoti. 
Piliečiai turi but apsaugoti. 

TIM MURPHY LIUOSAS. 

Tim Murphy, kaltinamas 
pastos apiplėšimuose, paliuo-
suotas iš kalėjimo padėjus 
250,000 dol. parankos. 

13 žmonių padėjo už ji pa
ranką. *̂ 

Vabalninkas. Birželio 25 d. 
vakare J. M. Vyskupas Kare
vičius nuo Biržų atvažiavo į 
Vabaininkus. Buvo sutiktas 
prie Pavasarininkų vartų, ku
rie buvo apsiausti kunigais, 
jaunuomene ir didžia minia. 

Buvo ir daugiaus papuoštų 
vartų, kaip ta i : Katalikų Mot. 
dr-jos, Blaivininkų, Tretinin
kų ir- bažnyčia taipat buvo 
gražiai papuošta. 

Per tris dienas J . M. Vys
kupas suteikė 4317 asmenims 
sutvirtinimo sakramentą. 

V7ANDERER IŠGELBĖTAS 
NUO KARTUVIŲ. 

Gubernatorius Small atidė
jo 60d ineų pakorimą .Chica 
gos kalėjime teismo pripažin
to žmogžudžio Kari Wande-
rer. 

Žemaičių Kalvarija. Liepos 
1-6 atsibuvo Kalvarijoje žino
mi visai Žemaitijai atlaidai 
per kuriuos vienuolis tėvas 
Kazimieras, kapucinas laikė 
penkių dienų misijas. Savo pa 
mokslais jis traukė žmones 
prie doros, blaivybės ir . tiky
bos. Žymėtina, kad jis labai 
smerkia bolševikus — vadino 
didžiausiais bedieviais. Žmo
nėse jis turi didelės įtekmės. 
J is su misijomis lankysis ir 
kitose vietose. 

Liepos 3 d. į Kalvariją at
vyko iš visos Žemaitijos labai 
daug žmonių. Buvo net atėję 
su procesijomis iš Mosėdžio, 
Papilės, Telšių ir kitų parapi
j a 

Buvo atsikėlę iš Telšių ir li
goninės dalis, kuri pagydė 
dvyliką susilpnėjusių ir sužei
stų žmonių. 

Beto, buvo atvykęs Ameri
kos lietuvių filmų bendrovės 
atstovas Rapolas Kručas. J is 
pagamino iš Kalvarijos apy
linkės reginių, atlaidų eigos, 
procesijų Amferikos kinemoto-
grafams vaizdų. 

Valkininkai, Aly t. apskr. L z 
demarkacijos linijos, birž. 25 
d. vakare apie Pučkornios kai
mą (Valkin. valse.) kažin kas 
iššovė (koks pusbernis, o gal 
ir lenkas-provokatorius). Tuoj 
atbėgo iš artimiausio kaimo 
Deksnių lenkų kareiviai ir pra 
dėjo šaudyti į tą miškelį, iš 
kur buvo šūvis: Jau ir Vaiki-
ninku; raiteliai buvo beatlekią 
šaudydami ir vos nepuolė sa
vųjų trukšmas, net Dzekciorių 
žandarai su kareiviais buvo 
susiruošę bėgti.... 

Del to trukšmo nukentėjo a-
pylinkės gyventojai. Ryto me
tą buvo areštuoti susirinkusie
j i bažnyčion žmonės: arešta
vo šimtus žmonių, bet daugu
mą paleido. 16 vyrų (6 iš Pa-
merkio) nuvarė Vilniun. Apy 
linkės gyventojai net ir gudai 
ir sulenkėjėliai jau nebeapketr-
^čia lenkų valdžios. 

Šiauliai. Nuo birželio 27 i i 
Amerikos Lietuvių Prekybos 
B-vė atidarė automobilių susi
siekimą tarp Joniškio ir Šiau
lių. Automobilius eina vieną 
valandą ir 10 min. Kaina 48 
auksinai. « 

ORAS. — Šiandie gražus o-
ras; maža atmaina temperatū
roje. 

PINIGŲ KURSAS. 
%— 

Svetimų šalių pinigų vertė 
mainant nemažiau$ 25,000 lie
pos 29 buvo tokia pagal Mer-
chants Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui .. 3.58 
Prancijos šimtui frankų 7.7l 
Italijos šimtui lirų 4.11 
-Vokiečių šimtui markių 1.23 
Lietuvos šimtui auksinų 1.23 
Lenkijos šimtui markių .05 

http://Kiisijr.ii
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UKTUVTC KATALIKTJ DEC1TRAŽTIS 

"DRAUGAS" 

SSS9K 

FEDERACIJOS SEIMAS. 

PRENUMERATOS KAOfA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

• •*_».• • 
. 4.00 

SUV. VALST. 
. .».*•««.», . . . . •'• • Mota, • • « ; » • • • • • • • • • • . s»w 

Prenumerata mokasl likalno. Lai 

nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
H B M adres&a Pinigai geriausia sių
sti liperkant krasoje ar ezprese "Mo-
sey Order" arba {dedant pinigus 1 
registruota laiaka. 

"DRAUGAS' PUBL. CO. 
2334 & Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
JIIIIMUlItlIMIIIItlIlHIIIIIIIIIItlIlinillllllII 

PILIEČIAMS PROGA, 

L. B. Katalikų Federacijos 
Seimas artinasi. Neprošali bus 
prisiminus Federaciją ir jos 
tikslą. 

Mūsų laikuose eina nuolati-

ir sykiu su jais ir krikščiony* 
bę ir jos dvasią iš valstybės 
visuomenės ir šeimynos gyve
nimo. ; 

Be to kaikurios jų organiza-

lietuviams katalflfams rei
kią visiems rištis į Katalikų 
Federaciją. 

nė, nesibaigianti kova* ir tai f ei jos kaip bolševikų ir sočia 
smarki kova, ne tarp pavienių 

kas skaitosi nuo uietrasymo dieaos kQkm žmonių ir ne tarp menkų 
mm ano Nauju Metų. Norint permal- . , . . - , . v , 

ir neskaitlingų žmonių bure-

Žemesnieji kongreso rūmai 
ir priemonių komitetas pradė
jo svarstyti bilių, kuriuomi 
bus nustatytos pokarinės mo-
kestys. Naujas kongresas nori 
pertaisyti įstatymą, kuris bu
vo pravestas buvusiojo kon
greso ir kuris buvo vykinamas 
buvusios demokratų valdžios. 
Nauja respublikonų partijos 
valdžia nusprendė sumažinti 
metines administracijos išlai
das. Taigi tenka priminti vei
kiantįjį įstatymą. 

Kapitalo atstovai iškalno 
darbuojasi, kad pertaisytas i-
statymas perdaug neslėgtų tu r 
tuolių. Jie mėgina visą reikalą 
nukreipti taip, kad sunkiausio
ji mokesčių našta butų už
krauta ant bėdnuomenės, ant 
darbo žmonių. 

Ir ligšiol pokarinės mokes-
tys labai atsargiai palietė ka
pitalistus. Taigi šiandie nori
ma padaryti, kad jos dar ma
žiau paliestų pinigingus. Visa 
sunkenybė turi tekti dirban 
čiam luomui. 

tas obalsis, kad bėdnuomen^ 
eitų kariauti, gi kapitalistai 
pristatys valdžiai reikalingi) 
išlaidų. Tas obalsis jau senai 
pragaišo. Kongresas imasi se
nų metodų — su mokestimis 
norėdamas apsidirbti taip 
kaip reikalauja kapitalistu 
interesai. 

Reiškia, karo metu darbinin
kai guldė galvas kovos lau
kuose, šiandie-gi patys darbi
ninkai turi parūpinti ir išlai
dų. Storpilviai kapitalistai 
niekus iš to daro. 

Šiandie darbininkus užvisla-
biaus spaudžia tiesioginės mo-
kestys. Nevedęs žmogus uždir
bąs per metus daugiau tūks
tančio dol. už tą perviršį turi 
mokėti mokesčius. Vedusiam 
nepaliečiama norma nustatyta 
du tūkstančiu dol. uždarbio 
per metus. 

Šitos nuo uždarbio mokestys 
labiausia ir spaudžia darbi
ninkus. 

Be sšitų mokesčių darbinin
kai turi mokėti dar daug ir 
visokių netiesioginių mokes
čių. Tas mokestis jie sumoka 
pirkdami visokius gyvenimui 
reikalingų daiktų. 

Jei atsiminsime, kad šiandie 
municipalės mokestys padidin
tos ir prie to pridėsime dar 
pokarines, tai ir turėsime vaiz
dą, kaip darbo žmonės var
ginami. 

lių, 

listų nori įvesti lietuviuose c-
konominį sutvarkymą nesutin
kantį su didžiumos lietuvių 

bet verda kova tarp norais ir nusistatymu, t. y. no-
skaitlingų organizacijų, parti
jų, sutraukusių į save dides
nes, ar mažesrtes žmonių mi-
į l ieto . 

Kurios organizacijos ar 
partijos yra geriau susitvar
kiusios ir skaitlingesnės na
riais; kurių, organizacijų na
riai aštriau prisilaiko savos 
drausmės, geriau supranta 
tikslą, kurio organizacija sie
kia, yra gerai nusistatę, ir 
nesiblaško po priešingas orga
nizacijas; kurios organizacijos 
turi ramius, ir toli matančius 
ir giliau mąstančius vadus, o 
ne tokius, kurie moka smar
kiai ir garsiai rėkti, aštriai 
kritikuoti kitus ir daug žadėti, 
o nieko ypatingo ir naudingo 
nėra da nuveikę, tai tokios or
ganizacijos dažniausia laimi 
kovą. 

Jos apgina savo reikalus, jos 
praveda savo pienus ir suma
nymus, jos veda ir valstybę. 

Kuomet eina ta organizuotų 
pažiūrų kova, pavojinga sto
vėti nuošaliai ir būti vien žiū
rėtojais. 

Taip darant galima labai 
smarkiai ir sunkiai nukentėti. 

Keikia tat stoti į organizuo
tas eiles ir laimėti kovą. 
Tarp lietuvių organizuotų pa

žiūrų eina net ir perdaug smar
ki kova. 

Socialistiškų, bolševikų, 

PBSOGKS Šeštadienis, Liepos 30, i9i*l 
L'". I .J 

buotojai! Dar daug mes turi 
|ne Lietuvai pagelbėti jai pri 
sikelti i i karo griuvėsių, pa-

Per ją draugijos ir centralės kelti jos kultūrą. 

ri jiems padaryti prievartą. v 

Jie nori taipat suvaržyti dau
geliui laisvę, kaip pavyzdin, 
moterims ir t.t.\ 

Todėl lietuviai katalikai su
siorganizavo ir toliau organi
zuojasi kad kovoje atsilaikius, 
bet da yra daug lietuvių ka
talikų, stovinčių nuošaliai. 

Vieni jų snaudaliai. Jie yra 
dvasia ir širdimi katalikai, bet 
nesupranta šių laikų padėties. 
Jei nori, patsai ir tavo vaikai, 
ramiai, be kliūčių viešai išpa 
žinti savo tikėjimą, garbinti 
Dievą, tai reikia stoti į kovoto
jų eiles, nes kitaip gal reikės 
su savo tikėjimu slėptis, arba 
patyrti daug kliūčių ir vargų* 
Dievo garbinant ir Jį išpažįs
tant. 

Kiti stovinti nuošaliai kata-

organisacijos įgaus krikščio
niškos dvasios, per ją išsidirbs 
tikras politinis nusistatymas, 
per ją sustiprės ir įsigalėk kaj 

talikų spauda, per, ją įvyks vię 
nodas, gražus ir ramus dar
bas visais žvilgsniais ir vi
sokiuose reikaluose, per ją ga 
Įima bus tarti galingą žodį, 
nes tūkstantinių minių žodį. 

.r v. K. 

DESFERATAI. 
Socialistų laikraštis " Naujie

nos' ' bjauriais žodžiais kolią-
jasi 

Visiems žinoma, kad soči 
lizmas yra blogas daiktas. Kai
kurios Europos dalys šiandien 
nuo socializmo paplūdo var
guose ir ašarose. Reikia atsi
minti tik vieną Rusiją, kur 

Laikydamies A. L. R.-K. socializmas įsiviešpatavo. Tai 

IR VUL $2,700.00 DOLERIU 
LIETITVAI PER TAUTOS 

FONDĄ. 

Federacijos Kongreso 1920 
m, nustatytos tvarkos, visas 
aukas surinktas ir skirtas 'šamas nelaimes. 
Lietuvos Laisvės apgynimo 
reikalams, iki šios 2čį d. lie
pos, 1921 m., Tautos Fondas 
nuo pereito T. F. seimo, 1921 
m., surinko ir pasiuntė Lie
tuvon $41,332.54, 

Pasiųsta Lietuvon per Lie- |*niei<žia mūsų darbuotojus. 
Įdomu tai, kad ''Naujienos tuvos prezidentą A. Stulginską 

$38,632.54, gi Ūkusieji Lietn-
vos Laisvės Paskolos Bonai 
sumoje $2,700 įteikta Lietuvos 

likai vra aukso veršiai. Jie [atstovybei Amerikoje, sekan-

lajbvamanivskų paziurų zmo-
Karo pradžioje buvo pakaju^jr \ , • 

ii& susiorganizavę stengiasi sulaužyti lietuvių katalikų ei
les, nori išstumti katalikus iš 
visuomenės ir valstybės tvar
kymo sulyg Krisaug mokslo 
principų. 

Jie nori išstumti katalikus 
mm 

5 arba '6 tūkstančiais dol., bet 
ne vienu ir dviem tūkstan
čiais, kai kad šiandie yra. 

Šiandie proga apie tai pa
galvoti. Nes į porą savaičių 
komitetas ir kongresas apsi
dirbs su tuo bilium. 

Darbo žmonės turi gauti 
palengvinimų. 

yra katalikai, bet stovi nuo
šaliai su išrokavimu: laimės 
katalikai nebus mums bloga, 
laimės priešingoji pusė irsrj 
nebus bloga, nes prieš juos ne
kovojome. 

Toks pelnas yra svetimnau 
dystė. 

Yra da Jietuvių katalikų 
apsileidėlių. » 

Jie by tik yra pavalgę, at
sigėrė, aprūpinę šiaip taip sa-
.vo reikalus, tai ir niukso sau, 
nusiramindami save žodžiais. 
"Kaip Dievas duos; taip bus". 

Tokius katalikus laisvama
niai Vadina tikrais ir geriau
siais katalikais. Jie, ,mat, prie
šininkams nekliudo vykdinti 
savo netikusius pienus. 

Toki katalikai atsibunda, 
kuomet nelaimė užkrinta jienn 
ant sprando. 

Tada bando ką nors daryti, 
bet kartais esti pervėlu. 

Yra katalikų veidmainių. Jie 
išpažįsta neva tikėjimą, bet 
išduoda priešininkams katali
kų darbus, šmeižia jų vadus 
ku darbus, šmeižia jų vadus 
padeda savo darbais prieši
ninkams. Jie tai šios gadynes 
Judos. 

čioje sąskaitoje: 10 Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonų po 
$100.00 — $1000.00/ dvide
šimts septyni — po $50.00 — 
$1,350.00, trys šėrai Lietuvos 
Žemės Banko po $50.00 — 
$150.00, nunokusius L. P. 
Bonų kuponų $105.00 ir gy
vais pinigais 5000 vokiškų 
markių, $100.0& Labu du 
tūkstančiu septynis šimtus 
dolerių. Nežiūrint visų Tau
tos Fondo ir Lietuvos priešų 
dedamų pastangjį T. F. pasi-
dėkuojant lietuvių katalikų 
duosnumui ir' kirstai jų tėv> 
nes meilei Tautos Fondo sky
rių darbuotojai sugebėjo su
rinkti taip žymią sumą Lietu
vos Laisvės reikalams .laike 
aštuonių mėnesių. 

Clarbė Amerikos lietuviams 
katalikams už gausingas jų aii* 
kas, taip pat ^arbė ir T. F. 
skyrių darbuotojams, kurie 
nepaisydami jokių kliūčių, sta
tomų iš laisvamanių bei »o-
eialistų-bolševikų pusės, ėjo ir 
dirbo taip prakilnų tėvynės 
gelbėjimo darbą. Garbė Jums, 
tėvynės mylėtojai ir gelbėtojai, 
tėvynė Jus neuĮniirš. 

Bet, gerk. T. F. skyrių dar-

1!,.. A', 

Tauto* Fondo Sekretorius, 
222 So. 9-th Street 

Brooklyn, N. Y, 

gi "Draugas*? dažnai paliečia 
visas socializmo pasauliui ne-

Naujienų pasielgimas — tai 
desperatų įarbas. O juk despe-
ratams svetima kokia-nors kul 
turą ir dora. Nuo jų nelauk 
gražesnio žodžio, argumento 
prieš argumentą. Perdaug sus
mukusios jų sąžinės, kad jie 
galėtų rimtai dalykus gyilden-
ti. " ' 

Nieko nepadarysi. Mūsų so
cialistus pagavo desperacija, 
kuomet jie pamatė, kad socia
lizmas krinta nuo koto.Pabugo 
aklų minių tokį pat vadai. 
Slysta dirva iš po kojų, o su 
ja ir baramas, bet širdžiai 
brangus kapitalas. Darbo 
žmonės vis geriau susipranta 
ir kalbinami atsisako prisidė
ti prie socialistų bankruto. 
Lietuviškas'socializmas prieš 

karą prastai gyvavo. Gi karo 
metu susiskaldę į dalis ir .tos 
dalys baigia nykti. Kiek ilgė
liau Užsiliko jų dvi grupės: ra
dikalų ir konservatorių. Ra 

paduoda " Naujienos'' jokių 
argumentų gindamos savo ki-
šeniui brangųjį socializmą, bet 

Už tai "Naujienos'' tuojaus 
kimba ir nešvariausiais žo
džiais bjaurioja asmenis. Ne- [ 4 ^ 1 ^ susiSpietė apie Laisve, 

i 1 

konservatoriai apie Naujie 
nas. Bet ir šitos grupės kita 
su kita riejasi, tarsi nebūtu 
vieno kamieno atžalos. 

Aušta nauja gadynė. Šian-
kas antras žodis mūsų darbuo- die lietuvis darbininkas iske-
tojams kaišioja nemokslą.Toks l į a ne kokią raudoną palą,'bet 
nekulturinis pasielgimas yra 
žinomas tik mūsų socialistams. 
Kitose tautose to nėra. 

"Draugas", rašydamas apie 
socializmo blogumus, niekuo
met neužkabina asmenų ir ne
sityčioja iš jų. "Draugas'r 

niekuomet neklausia Naujienų 
redaktoriaus mokslo atestato. 
Gal jis ir labai didelis "moks
linčius". Nieks jam to nepa
vydi. Sulyg Naujienų redakto
riaus tas tegali būti "mokslin
čiumi" kurs išpažįsta socializ
mą, nors dažniausiai tie "iš-

DAtf VtENAS STEBUKLINGAS 
DAKTARAS CHICAGO* 

Naują Panti Jdėdu 
Naujas Akte Sudedu 

Vidurius benatnu ir pjuva-
mus išvalau 

Krumplius Alyva patepu 
Ofisą apleidęs jaučiasi kaip 

naujai padirbtas laikrodėlis 

Dr. K. NURKAITIS 
Akinių Pri taikytojas 

2201 W. 22 St. kamp. Iieavitt 
Ant Bankas Viršaus. 

Tet. Cmomi 6222 

NEPAPRASTAS 
BARBENĄS? 

Parsiduoda 10 kambarių mū
rinis "Bungalow" ir 2 lotai 
extra 7 į pėdos pločio ir 165 pė-
dos ilgio gazas ir vana ir ce-
mentis basementas. Ant 92-ras 
ir S. State St. Kaįna $7,500.00 

krikščioniškos demokratijos 
papartį. Ir tuo paparčiu ne
šinas žengia ton ptisėn, kur 
teka nauja tikros demokrati
jos laisvės aušra. Tos aušros 
skaisti šyiesa ųžtemd,o bepū
vantį socializmą, gražų savo 
pažadėjimais teorijoje, bet pli
ką ir baisią vergijos kilpą ne
riantį praktikoje. 

Va kodėl "Naujienos'" pik
tai koliojasi, kuomet kas nors 
nupeikia socializmą. 

Bet argi "Draugas" kaltas, 
kad lietuviškų socialistų tvir-

pažintojai neturi mažiausios, tovės griųva, kad socialistu 
sąvokos apie socializmą. ' 

Dėlto, Naujienų M ręgak torius 
koliojasi, kaip girtas carbernis, 
jei kas yra priešingos nuomo
nės. Jis tuomi , žinoma, impo
nuoja Naujienų skaitytojams. 
Tie skaitytojai taip tamsus, 
kad savo redaktoriaus kolioji-
mus paskaito jo dideliu "mok
sliškumu". Sako, tai bent 
"mandras": Girdi, Baigęs net 
vienuolika gimnazijos klesių. 
Toks žmogus gali but atsakan
tis darbininkų unijos organi
zatorius. 

Tuotarpu tas "mokslinčius" 
pučiasi ir dar smarkiau kolio
jasi ir dar daugiau už tai at-, 
žagareivių giriamas. 

Parsiduoda 2 mūriniai na 
mai geram padėjime ant Brid-
geporto. 4 flatai po 5 kamba 
rius ir 2 flatai po 4 kambariu* 
gaząs, elektra ir vanos. Randos 
per mėnesi $120.00, Kaina 
$13,500.00. 

Del platesniu žinių meldžiu 
kreipkitės į mano ofisą. 

G. PETKUS 
Real Estate 

Loans & Fire 
Insurance 

3402 
S. Halsted St. 
Chicago, 111. 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
IJBTCVI8 AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina vltų aklų 
tempimą kas yra 
prlei&atlml akande-
jlroo jpalvoa, avaitru-
llo, aptemimo, ner-
votumą, skaudančiu* 

ir uialdegusius karščiu akiu kreivos akys, 
katerakto. nemlegio; netikras akla lndedam. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidaa Akiniat pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta. 8er-

<S 

šulai jaučia neilgai ponausią 
ir ala Trotzky barzdeles ne
šiosią. IJž jų Jvirt&vių griuvi
mą jie patys save tekaltina. 
Kam jie visiems kaišiojo so-
C i a l l Z m a , k l i r i a m e n i e K O K i t a geklte savo regėjimo ir vaikus einančiu* 

. ' . . •_ . mokyklon. Valandos: nuo 1* iki t vakaro. 

nėra, kaip tik gudrus melas ir Ned*nomis nuo i* nu i V*L P* pietų, 
darbininkų išnaudojimas. 1^3 W. 47 S t ir Ashland Av. 

Desperatams yra tam tikros 
įstaigos. Jiems ne vieta »kul
tūringoje ir pažangioje visuo
menėje. . Beržas. 

Telefs Draver 9«M. 

LAUKIAME. 
Kun. J. Paškauskas, ką-tik 

laimingai sugrįžęs iš Lietuvos 
žada su Draugo skaitytojais l^te*i*ukiCi^si*tl 
pasidalinti įspūdžiais gautais f T#1* SAISA* PATEI 
tėvynėje. 

VALENTINE Dl 
COLLBGES 

6205 8. Halsted, 2407 W. 
1850 M. WeU» 84. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpt-] 

mo, DMig-ainc blanlul Ir narnama* 
Vietos duodamos dykai. Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėsimai*.} 

vftKiesoa dienomis ir vakarais. Pa-i 

pirmininke. < 

— i — — 

ATSTOVAS1 RALYS 
Draugo 

/š FRANCU KALBOS SUUZTUV/NO 
NBMUNAS 

JURGIO IŠPAŽINTIS. 
Romanas. 

—* 

krauti ant darbo žmonių nu-
garos^ tad pravartu ir darbo 
žmonėms pakelti stipru, balsą 
tuo klausimu. Piliečių organi
zacijoms ir įvairioms politi
nėms darbininkų sąjungom^ 
reikia ^savo distrikto kongreso 
atstovų reikalauti, kąd tos mo
kesty a nuo uždarbių butų pa
naikintos. Kongresas gali pas
kirti mokęstims tiems, kurie 
per metu* uždirba pradėjus 

— Taip, poniute, tikėk man. Aš nieko nepasakosiu kas 
galėtų užgauti tamistos dorą klausą, bet apreikšdamas visus 
savo proto ir širdies paklydimus, turiu pabrdežti, kad galutiną 
ir skaudžiausią smūgį gavau nuo apviltos mei!ės.Tą meilę, kuri 
manyje krovės kaipo gražiausias ir nekalčiausias žiedas, aš 
turėjau su panieka atmesti. Mano sieloje prasivėrė" bedugnė, 
kurios aš negalėjau pripildyti nei smagumais, nei pasiseki
mais, nei ambicija, o kuri palieka manyje pasibjaurėjimą ir 
nusiminimą. 

Tamista turėjai tiesą sakydamas pradžioje, kad Visų 

(Tęsinys). 
Jis buvo geras, ištikimas mano auklėtojas tik, deja, ne 

galėjo mane sugaudyti, gi į aukštesnes gimnazijos klesas išė- kančių branduolys yra tavyje. Tamistos vaizduotė, beabejo. 
jes, aš ir nepripažinau jo globos. '-'^ —-*-—:— ^--» h^l^jt^ 

Turėdamas dvidešimts metų aš į nieką netikėjau. Įžengiau 
i gyvenimą būdamas abejutis prie amžinų klausimų, žvelgda 
mas į gyvenimą kaipo į žaislą, kurįo užbaiga pasineria bedug-
nės-nirvanoje. 

— Baisu! pertraukė Rožė. Bet aš tikiuos kad tamista su
sipratai ir atmetei savo jaunystės paklaidas. 

— Deja! atsakė nulenkdamas galvą. Pasirįžau tamistai 
viską atvirai pasisakyti. 

Kuomet kapitalo atstovai T* 
, v v, . issemsiu visus savo sielos skausmus. Beje, dar neuzbai-

visas mokesčių naštas nori su- giau atrausti gimnazijos laikų griuvėsių. Nespręsk manęs 
visko neišklausiusi. 

— Kalbėk, atsakė jauna moteris, su baime klausydamosi 
jo išpažinties, o kartu norėdama ateiti pagelbon pavojumi už-
grąsintai sielai. 

Jurgis Balys tęsė: 
— Protinio ir dorinio krizio pradžia gimnazijoje ir pas 

auklėtoją-daktarą, jo tąsa sugedusiam draugui vadovaujant 
atostogų metų, galutinai pasiekė savo viršūnės pasidėkojant 
vienos moteries vylingumui. 

Rožė krūptelėjo. L . 

jas padaugino. Kiek vyrų ir moterų netikusiai savo jausmu 
valdydami užnuodijo viens kitam gyvenimą, nusiminimo ir 
kartybės pagamino. Bet ir tuomet parlaužtoji meilė gali pa
sisemti sau jėgos ir vilties maldoje, labdarybės ir kultūros 
darbuose. 

— Aš neįeinu į skaičių tokių, skaudžiu balsu atsiliepė 
Jurgis. Ponia užsimiršti kad aš j nieką netikiu. Paklausyk 
ir pasakyk man ar vylingoji meilė negalėjo prastūmėti jnanus 
į skepticizmo bangas. Tai .buvo visai jaunutė mergaitė. Ji tu-

-t* 

rėjo aštuoniolika metų. Jos veidas skaistus, akelės nekaltos, 
veido bruožai lengvi ir švelnučiai. Aš negaliu jos geriaus ap
tarti nepasakęs, kad ji turėjo Madonos galvelę. 

Jos vardas Margateta. Aš' žaidžiau su ja kuomet ji buvo 
kūdikis. Ji buvo. neturtinga, darbininko duktė. Bet aš turėjau 
kitokią nuomonę -apie jungtuves, mano nusimanymų, visiškai 
teisingą. Soeialė nelygybė neprivalo tramdyti dviejų širdžių 
plasriojimo, kuomet jos nori sudaryti vieną, meiles pagrįsta ži-
dini. Aš ją mylėjau. Mudu pasisakėva vienas kit$ mylį. Se
nojo parko pavėsy mudu viens kitam priesaiką davėme. Beli 
ko vien pranešti tėvui kad. aš noriu vesti Margaretą. As 
laukiau jo pasipriešinimo, bet pasirįžau visas kliūtis nugalė
ti. Žinai. Ralių giminės ambicijos nemažos. Jų praeitis, turtas J 

ir šeimyninės tradicijos labai skyrėsi nuo Margaretos šeimynos 
Kada aš pasisakiau seniui norįs vesti Margaretą, jis tik nusi
juokė. "Važiuok Maskvon teisių studijuoti, tarė jis, o paskui 
pamatysiine'\ 

Aš nenusiminiau. Rudeniop išvažiavau į Maskvą ir įstojau 
į juridinį fakultetą. Bet kaip aš nustebau grįžęs vasarų atos
togoms! Margaretą paviliojo Vingis. Jiedu susižiedavo ir tik 
belaukė vestuvių! 

Man nusiskundžiant jos neištikimybe, ji teisinosi: "Ko be
lauksiu. Tamistos tėvelis man pasakė kad as nebusiu tamistos 
žmona. Be to pridūrė, jeigu aš neištekėsiu greitu laiku u£ 
kito, jis .pareikalausiąs nuo tėvo neapmokėtų skolų." 

Mauo širdis papluko kraujais/— O Vingis, surikau pagel
tas, Vingis ižino kad aš tave myliu!.— Ji vis naivįai atsakė: 
"Tamistos tėvelis žino, kad jeigu aš atsisakysiu nuo mūsų gal 
kiek vaikiškų sumanymų, pažadėjo man dviejų tūkstančių 
rublių kraitį. Tas ją sugundė. Juoba kad tamistos tėvelis man 
grąžino tamista visiškai pašalinti nuo turtų paveldėjimo, jeigu 
aš ištekėčiau už tamistos. Ko belaukti! Sudiev,, Jurguti." 
Ir nusijuokusi savo meiliomis lupytėmis, ji paliko mano širdy
je nepagydomą žaizdą. 

— Kas su ja atsitiko?, paklausė Rožė, pasinaudojusi trum
pa pauza. Ji neištekėjo už Vingio. Aš gftdėjau kad jis nevedęs. 

— Ji mirė, atsakė Jurgis tyliu balsu. Nespėjo savo negar
bingo projekto įvykdinti, kaip žemelė ją pakasė. Ji rairė nuo 
influenzos — epidemijos metu, ir į jos kapą aš palaidojau 
savo jaunystės svajones, tą jausmą kurį aš vadinu žniogau-
siela: meilę, pasiaukojimą, prietelybę. 

— Tamista neteisingai aptari Žmogų, pastebėjo Rožė. 
Ir nesveiko Jurgio pesimizmo pagauta, norej© su juo pa*i- ' 

ginčyti: 
(Bus daugiau). 

i r 
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I Laivakortes Į Lietuvą į 
per Klaipėdą 

Iš Montreal iki Klaipėdos arba 
Karaliaučiaus $107.10 

— 
Laivakortės iki Liepojuj $114 .00 iki Kauno $117 .00 . 

i 

Į LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per 
Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi | 
ir greičiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Va
žiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika
lingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus veltui. 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus § 
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Mūsų perlaidas išmaino ant 
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon gerįau-

. sia išsipirkite mūsų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankose 

a 
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 

Bendrovės šėru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau s 
1000' darbininku. Todėl jeigu nori gauti .gera pelną už savo I 
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da- s 
bar parsiduoda po $7.00 vienas. 

s 
Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau 

žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
šiuo adresu: s 

LITHUANIAN SALES CORPORATION f 
414 Broadway, Boston 27, Mass. 
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius: • 

LIETUVOS 11X10 BANKAS. 
"Draugo" skaitytojai zmo, 
kad mes persiunčiame pini
gus per Lietuvos Ukw 
Banką. Manome, kad jiems 
bus įdomu arčiau susipažin
ti su tuo banku, kaipo su 
galingiausia lietuvių įstaiga. 
Todėl dedame į laikrašti 
pluoštą žinių iš Ūkio Ban
ko istorijos ir veikimo. 
* * Draugo *' Administracija. 

Lithuanian Sales Corp. Lithuanian Sales Corp. i 
3313 So. Halsted St. 300 Savoy Theatre Buldg. 

Chicago TeL Yajds 6062 Wilkes-Barre, Pa. | 
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka

re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vaL 
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3 KK) po pietų. 
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I GRIGAS 
Į KUNAŠAUSKAS 
| TIESUOTA5 
1 AGENTAS VISŲ 

i GARLAIVINIU 
| UNIJŲ 
E Agentūra Uždėta 
| 1910 M. 

Į LAIVAKORTES [ LIETUVA 
55 ir iš L I E T U V O S p a r d u o d u per Rot terdamą, Antverpeną, H a m b u r -
55 ga, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojų ant ge-
55 riaušių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan-
S tiems į LIETUVA. Pinigų siuntimas ir mainymus pagal dieninį kur-
= sa. ISvažuojant į Lietuvą mainytį pinigus nė priverčiame. Aj.va-

žuojančius iš kitų miestų patinku ant Stoties ir bagačius pristatau 
5 ant laivo. * 
• • i K 

Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai arba per laišką 
55 pas seną ir užtikrintą agentą. 

Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu ir mano geru patarnavl-
5 mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus. 

i 
I G. KUNAŠAUSKAS I 
| 179 East 3-rd Street N e w Y o r k , N . Y . 1 
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" Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,* 
ji pareiškė, "nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau į lovą." 

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes. 
magumą. 

B A M B I N O 
pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie praSo 
daugiaus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad pri-
siųstumem per paštą, ,tai reikia siųsti 60c. į 

F. AD. RICHTER & CO. 
3ed Avenue & 35th Street, Eorough cf Brooklyn, New York City. 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGį" 

Lietuvos Ūkio Bankas įs
teigtas 16 dieną vasario 1919 
metų. Yra tai viena iš senes
niųjų Lietuvos finansinių įs
taigų, pasistačiusi sau tikslą 
kelti Lietuvos ukį. Birželio 
mėnesio 15 dieną įvyko visuo-
tinasai susirinkimas. Šis susi
rinkimas yra pirmutinis vi
suotinas, neskaitant steigia
mojo, susirinkimas. IŠ Valdy
bos ir Tarybos pranešimo ma
tyti, kad Lietuvos Ūkio Ban
ko gyvavimas ir veikimas tais 
pirmaisiais metais buvo gana 
sunkus,ypatingai del neaiškios 
Lietuvos Valstybės politinės 
padėties, vertusios visus gy
venti tiktai ta diena. Jokis 
pastovesnis darbas nesivystė; 
užtatai ir Bankui sunku buvo 
daryti tinkamą įtaką į šalies 
ūkio tvarkymą. Vienok, užsi
brėžęs sau tikslą kelti Lietu
vos ukį nenutolo nuo jo ir da
rant pirmųjų metų apžvalgą 
jau galima numanyti, kad U-
kio Bankas pasieks savo tiks
lą: Iš vienos pusės remdamas 

pinigais ūkininkų draugijas, 
kad padėjus joms kultūrinį 
darbą varyti, iš kitos pusės 
Lietuvos Ūkio Bankas stengė
si padėti Saliai atsistatyti, 
duodamas paskolų ūkininkų, 
darbininkų draugijoms, atski
riems ūkininkams ir amatnin-
kams, kad galėjus arba reika
lingus darbo įrankius įgyti, 
inventorių nusipirkti, karo su-
haikintae triobas atsistatyti, 
arba jiem pakeliamą pramo-
nijos šaką kelti, kaip pavyz
džiui tartokus, malūnus palei
sti, arba bendrai-kolektyviai 
apdirbti įsigytąją žemę ir tt. 
Plačiai Lietuvoje išsivysčius 
kooperacijai, kaip atskiri ko
operatyvai, taip ir jų sąjun
gos visuomet rado Lietuvos U-
kio Banke reikalingo savo vei
kimui kreditą. Aprimus kiek 
gyvenimui ir pradėjus šalies, 
pramonijai" kilti, Lietuvos T7-
kio Bankas pradėjo remti sa
vo kreditu kuone visas pra-
monijos šakas, kaip antai : me
džio išdirbimo, plytų fabrikas, 
ūkio mašinų fabrikas, durpių 
pcamoniją ir tt. Šie gyveni
mo metai jau aiškiai užbrėžė 
takus, kuriais Lietuvos Ūkia 
Bankas eina ir jau parodė, 
kad netik vardu, bet ir dar
bais nori būti Lietuvos Ūkio 
kėlimo banku. Ateityje Lie
tuvos Ūkio Bankas eis tais 
pačiais keliais ir ypatingu sa
vo uždaviniu ateinančiais me
tais stato remti jau esamus 
Vartotojų Kooperatyvus ir or
ganizuoti Kredito Kooperaty
vus, kad su jų pagelba pradė
tų visa Lietuva dirbti i r kad 
pagaminus reikalingą kreditą 
pačiai žemės reformai finan
suoti ir ją gyveniman vykdin-
ti. Kad sustiprinus koopera
tyvų veikimą Lietuvoje, ypa -
tingai-gi kad padėjus atgyti, 
įsikurti ir sustiprėti smulkaus 
kredito karo sunaikintiems ko
operatyvams, kurie yra būti
nai reikalingi šalies ūkio, a-
matų, smulkiosios bei viduti
nės tautinės prekybos bei pra-
monijos pakėlimui ir pačios 
žemės reformos pasekmingam 
vykinimnui, visuotinas Lietu
vos Ūkio Bankos akcininkų 
susirinkimas nutarė: atidary-

(Tąsa ant 4-to pusi.) 
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Dr. L L MAKARAS 
Lietuvy* Gydytoja* Ir Chirurgu 

Ofisą* 10900 So. Michigan Av«v 
Vai. 10 iki 19; ryte; 3 lkl 4 po 

plot; «:80 Iki 8:80 rakar* 
Rezidencija: 10583 Perry Ave, 

TeL Pullman SOS 
• • • • • • • • • • . , • • • m N • • • • • • a i 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS 

Gydytoja* Ir Chirurgą* 
4441 60. Western A ve. 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: f-11 rytai* 1-S po 

pietų ir 7-8 vakarai*. Nedėldie-
niais tiktai po pietų S iki S. 

KELIAUJANT LIETUVON! 
Suvirs* 1,000 šį meta iškeliavo 

per mūsų Agentūrą LIETUVON. 
Visi džiaugiasi parkeliavę saugiai 
ir laimingai. Parduodame laiva
kortės ant visų linijų ir didžiųjų 
laivų. Padarome pasportus. Patin
kame keleivius ant visų New Yor-
ko stočių, parupinam nakvynes, 
nuvedame į Custom House, aprū
piname su vizomis, pristatome ba-
gažius ant laivų ir palydime žmo
nės į laivus. Siunčiame pinigus 
Lietuvon žemiausiu dienos kursu. 
Rašykit reikalaudami išplaukian
čių laivų surašo ir auksinio kurso. 

AMBRAZIEJUI IR 
DANIELIUI N 

168 Grand S t Brooklyn, N. Y. 

[uropean American guriau 
Fabionas ir MicJrievica ved. 
bure A. Petraiti* ir S. L. Fablona* 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir t t 
NOTARIJT&AS 

Real Eatate, Paskolos, I—in9**| 
Ir tt. 

809 W. S5th St., fiamp. Halsted 8 1 
TeL Ooulevard 811 

Vai.: 9 Iki 6 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki • vak. 

Ned.: iki I po piety. 
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f PRANEŠIMAS, 1 
Siunčiame piningus Lie- i 

| tuvon, prisiuntimas užtik- i 
I r i n t a s . | 

Insuruojame nuo ugnies, j 
j namus, rakandus ir auto- I 
I mobilius. 

Parduodame namus, sko- j 
| liname piningus. 

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd S t 

1 Yards 2790 
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Ar Tavo Gimines Lietuvoje 
Reikalauja Piningų? 

Jeigu nori kad jie gautų 

GREITU LAIKU 
Tai siųsk Jiems per didžidusię Valstijine Banką Stock Yardų 

Dištrikte 

Piningai dabar pasiunčiami Lietuvon per šia Banką yra das-

tatomi lenais GREIČIAU NEGU KAD PRIEŠ KARE. 
Jeigu negali ypatiškai atsilankyti j Banką. Tai rašyk reikalau

damas informacijų; pas 

P-NĄ RAPOLĄ GĖČIŲ 

M| 

< f * M » 

PE0PLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

IMI 

\s*v 

\K*\ 

/ C A 
V , 

BANKAS 
Ant pat Kampo 

47-tos ir Ashland Avenue 
Chicago, III. 

> Y, W. RUTKAUSKAS j 
ADVOKATAS I 

l 
i Ofl—H Didmiesty!: 

JĮ 29 Sonth La Salle 8treet į 
Kambarį* 194 

Telefonas Central 889© 

J Vakarais, 812 W. S3rd 8t • 
S Telefonas: Tardą 4081 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

TeL Oarial 1118 
Valandos: 19 ryto lkl • vakarą 
Gyvenimą*: 

1811 W. SSrd 8t». 
TeL Prospect B46I. 

1 

r. 
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P. KV0RKA & SONS i 
1549-51-53 W. Chicago Avenue } 

Radandai, Pečiai, Kar- | 
petai, Pianai, Victrolos, * 
Siuvamos Mašinos, Plau- J 
narnos Masinos etc. I 

Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
Telefonas Monroe 3683 

—a 

8. D. LACHAWICZ 
LEETTJVYS GRABORITJS, 

Patarnauju laidotuvėse kopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano* 
darbu busite užganėdinti. 
2S14 W. 2Srd Place Chicago, 1)1. 

TeL Canal 2199 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybo* tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
mljos, pHietrystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 
lkl 10 vai. 

3106 S. Halsted St., Chicago. 
* — - — _ — _ _ — — _ — — — — — 

'lUlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIM 
Ras. 1189 Independenoe Blvd. 

Telefoną* Ten Boren 184 

DR. A. A. ROTH, 
Rasa* Gydytoja* i i Chirurgą* 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Valka Ir viso chroniškų Ugų 
VALANDOS: 10—11 ryto 1—» P* 

pieta, 7—0 vak. Hedėllomis 1 0 — 1 1 * 
Ofisas 1864 Bo. Halsted S t , 

DR. S. NAIKELIS 
ULE?TUVI8 

GYDYTOJAM ER CHIR1TRGA* 
Oftaa* tr OyvaoJmo Tieta> 

8151 Sooth Halsted BtreeS 
Ant TtriM* UnlTenal M»U Harti 

Valandos nuo 19 iki 12 ryte: nuo 
1 lkl 4 po pietų: nuo 7 iki 9 

Wedėllomis nno 19 lkl S, 
Tel«f«MM Tardą MM 

1 
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P. CONRAD I 
3 tra^BH LIETUVIS FOTOGRAFAS • 

3130 S. Halsted St., Chicago, UI 
Kurie gaunate paveikslus Ii Lietuvos 

neatideliodaml pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarom* 
didelius. Sudedam ant vieno 19 kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigee , veselijose, grupes, 
pavienius Ir t t Darba atliekame kuoge-
riausia. Pbone Drover CS99 
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Kapitalas ir Perviršis 
$245,000.00 

Turtas Apie 

$3,000,000.00 
Pirmutinė Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje 

Metropolitan State Bank 
2201 W. 22nd ir Leavitt St. 

• i * * 

Turime už • garbe priminti Lietuvių visuomenėj, kad dabar geriausias laikas perkelti Jūsų pi-
nngus nesugadinus nuošimiių į valdiška Metropolitan State Banką; kuris yra netik po Valstijos 
priežiūra, bet dar paremtas šios bankos šėrininkų turtų viršijančiu daugiau kaip 12 Milijonų Dol. 

Kviečiame visuomenė pradėti taupinti Bavo piningus arba atidaryti čekių sąskaita šiame ban
ke. Mes lygiai busime dėkingi pradėjusiam taupyt ar tai didele ar maža suma pinigus galima atsi
imti ant kiekvieno pareikalavimo. 

MOKAME 3% l METUS 
Skoliname piningus ant 1-mo Mortgage už%6% Kelaujantiems J Lietuva parūpiname pasporta 

ir viza dykai, perkantiems pas mus laivakorte. 
Parduodame draftus, čekius pagal dienos kursą, kuriuos galima iSmalnytl visose Lietuvos bankose 

Bankos Valand: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak. 
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' PIKNIKAS 
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Draugijos Liet. Ūkininkas | 
Ned. Liepos 31 

• 

National Darže, Riversi 
Pradžia 10 vai. ryte 
įžanga 35c. Y patai 

ide, III. 
-

• 
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Dr. M. T. STRIKOL'IS i 
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgą* | 

Pcoplea Teatro N a m e 
1616 W. 47th Str. TeL Boal . 160 
ralandos: 6 lkl t vak. Nedėl 1# 

Iki 12 ryte. 
R e s . 2614 W. 43rd 
N u o ryto Iki piet, 

TeL McKJnley 263 

' Į 

DR. CHARLES SEGAL į 
Perkėlė neavo ofisą, po num 

729 So. Ashland AvenueJ 
Specljallstaa 

>ŽIOVU, MOTERŲ Ir W R U L I G r | 
ralandosnuo 10 lkl 12 Išryto; n o c | 

iki i po pietų; BUO 7 Iki 8 : l t | 
frakai* Nedėl iomis l t kil 1 

Telefonas Drexel 8886 

DR. 6 . M. GLASER 
Praktikuoja SO metai. 

Ofisas 3149 So. Morgan Ht. 
Kertė 82-ro St.. Chicago. UL 

S P E c r j A U t r f A i 
Afotarliku, Vvrtiku. taipgi Baro

niškų li«v-
OFISO T A L A N D 0 8 : Kuo l t ryto 
iki t po pietų, nuo t iki t valan
dą vakar*. 

lt*dėitomi« n a o 9 iki 8 po ptet. 
Telefonas Tanto 661 

1 

1 

* 

Tel. CanaI 257 Vak. CanaI 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai I r 

Chirurgas 
1891 So. Halsted itemu 

Valandos: l t lkl l t ryto: 1 lkl 4 
po piet t iki t rakara. t 

Dr. P. K"žklBŠ 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Mlebigaa Aveov* 
ta. 

• M J 

YSI-ANDOSj • ryt* lkl t . 
\ TeL Pnllman 841 ir H M . 

* © S * « * ^ g i 

^ » l l » W * d 

Dr. M . Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

OHICAGO, ILLINOIM 
Telefonas Tards &6S1 

balandos: — 8 Iki 11 U ryl 
[f po pietų iki 8 rak. Nedėl i 
[mis nuo 6 iki 8 Tat vakare 

"1 

NAUJA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVĖ. 

Pranešami visiems Lietu
viams, krautuvė po No. 4617 
So. Ashland Ave. Kurioje ga
lima gauti visokių vyriškų 
drabužių ypač naujausios ma 
dos siutai, čeverykų, marški
nių, kaklarišių, skrybėlių ir 
kitokių aprėdalų. 

Mes viską parduodami pi
giau negu kur kitur. 

Malonėkite gerb. viengen
čiai Lietuviai atsilankyti pas 
mus busite pilnai užganėdinti 
visiems gerai pažįstami savi
ninkai 

• 

M. Randis ir 
J. Janušauskas 

461TSO'. Ashland Ave. 
. • .-

Pastaba: atvažiavusiems iš 
kitų dalių miesto nes atlygi
nami, earferi. 

DIDŽIAUSI, GREIČIACS1 PASAUIiV 
LAIVAI, ŠAUNUS A P S I E J I M A S 

SU KELEIVIAIS . 
Ten yra Tįetinis agentas Jūsų mieste 

ar netoli jo. 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą i r 
visas Baltiko Valstijos tiesiai 

į Danzig. 

PANNONIA • • • • R u g p . 16 

i i m . n i K I . 
HAMBURG $145.00 $125.00 
DANZIG $200.00 $135.00 

Taksų $5.06 

P E R C H E H B O I R G SOlfTHAMPTON 
LI VERP O O L and GLASGOW 

V.VSARI , R u g p . 6 
MAURETANIA R u g p . 11 
C VRMANIA R u g p . 13 
C O L O f M A R u g p . 13 

Tel. Off. Humboldt 4830 
Res. Humboldt 3S93 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
K a m p . Mi lwaukee A r e . 

Chlcago. 

; ; 

* » » • — » ^ » » , 

Generalini A s « t a i Centralės Ir Rytines Europos 
NOITTH GERM \ N LLOYD, B R E M E N 

New York o tiesiai | 

mas nuo 
B R E M E N A — DANZIGA — L I E P O J U 

T.esiogln.H s u s i i m a . į ttETOC p<;r l*a„2ijf„ - T i e S M 8 D e r s l u m i n y 
fvroMAC W > 0 w n t U i v o 

PKINtKss MATOIRA".'/.".'.*.*. *$£*»: lį[ *"*?; 2 | 
Hl'D80> ""SP. XJ. spalio 3 

K. W. *KHTF. « « . W « , t « * raąseaser "jg^ & g ^ S a U . ffi'cnlaa.a 

BAITUOS AMERIKOS UNIJA 
9 D R O A D W W NEV\ YORK N V 

TIESI Kel ionė B e Persėdimo Iš JiEW YORKO P e r LIBAVA Arba 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS 

I L I E T U V A 
d. Dideli d viela &rttrbu Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriettra pacte* latrai išplaukiąs 

S. S. POLOTflA R u g p . 24 s . S. LATVIA Rug*>. 3 
S. S. L i T U A S r U Rūgs . 7 s . S. ES1/ONTA Rtigp. l t 

Pasažicriams t iesus pataravimas tarp LIBAU-DANZIG-HaUfax, C»n. 
latrai pgri pu ikus kambarius trečios kl iasos kele iv iams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų m i e s t s arba p a s 
* B M P F ' . ° ? B L F ' V ? ! " ^ a s t " Agt, ISO N . LaSaile SI. Chicago 

— • i i 
•L 

= * 

(Pabaiga ant 5 pu^l.). 
ti nepaprastą 1,000,000 auksi-
nų kreditą Vartotojų, Gamin
tojų ir smulkaus kredito koo
peracijų rengti. 

Kad Lietuvos Ūkio Banko 
knygos vedamos teisingai ir 
tvarkingai manome iš Reviai-
jos -Komisijos protokolo se
kančio turinio: Mes, žomiatf 
pasirašiusieji, šiuonu pareiš
kiame, kad mos kontroliavome 
visas Lietuvos Ūkio Banko 
knygas ir radome jas geriau
sioj tvarkoj. Kasos knygoje 
yra visos pinigų sumos paoi-
liai pagal kasos orderių ntt-

S'mcrių pažymėtos; pinigų su
irtos tikrai nuo Iždininko gau
tos arba jam įmokėtos. Me
moriale taip-gi pažymėtos tik
tai tokios sumos, apie kurias 
yra pristatyti pateisinamieji 
dokumentai. Perkėlimai iš vie
nos sąskaitos kiton yra daryti 
teisėtu būdu. Didžioji knyga 
sutinka su abiem viršminėtom 
ir balansą suvedant nebuvo 
daromi jokie nukrypimai. Kai 
del kitų knygų, kurios veda
mos del pagelbosį tai mes taip 
gi tarime pareikšti, kad joms 

I 

lygiagrečiai stovinčioms kny
goms atatinka. Tokiu 4>udu 
mes atradome buhalterijoj vis-
ką geriausioj tvarkoj. Kai del 
kasos, tai mes liudyjame, kad 
kasos knygos atatinka visiškai 
luihalterijoj vedamoms kny
goms, ką ir galime sakytį nuo 
svetimų valiutų knygų. Gry
nų pinigų suma arba svetimu. 
valiutų saldo — 1920 11-81 ra
dome prie Iždininko teisingai 
ir negalime daryti jokio prie
kaišto. 

Iš Liet. Ūkio Banko pelno 
1D20 m. atsiradus Tėvynei pa-̂  
vojuje buvo paaukota Tėvy
nės gynimo reikalams per Vy-
riaiisįjį Lietuvos Gynimo Ko
mitetą 100,000 auksinų. Be 
to, paskirta labdarybės tiks
lams 45,106.24 auksinai; likit-
sis jM'lnas padalytas šraip: 
Nuolatiniam atsargos kapita
lui — 10%! Akcininkų divid. 
KKr; Reikalų Vedėjui 107c 
Banko Valdybai 10%; Banko 
Tarybai 10%; Banko tarnau
tojams kaipo gratifikacijų 
10%. -

Atsižvelgiant į kylančius 
kredito reikalus visose preky
bos, pramonijos ir apskritai 
salios ūkio kėlimo srityse ak-
cijinis Lietuvos Ūkio Banko 
kapitalas vienbalsiai nutarta 
padidinti aštuoniais milionais 
auksinų, išleidžiant 16,000 nau
jų akcijų nominale kaina po 
500 auksinų. 

Iš to galima spėti kaip Lie
tuvos Ūkio Bankas stiprina e-
konominę Lietuvos padėtį ir 
savoiturtu remia jos politines 
ir labdaringas įstaigas bei or
ganizacijas. 

•MfetfMkMMMBMMMM « l i « « i n 
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Naujas Pagerinimas Siuntimo 
i ' . : • ' 

vietos, kuii, Bučio redaduoja
unime f r i t m ^ i "'^l)Jnige ". 

Bandyta buva-Aors apra»anf 
jo darbus,.. prakalbas ir t. t. 
įsprausti panašių išsireiškimų, 
bet vistiek* buvo pastebėti ir 
išsireiškiniai liečia jo asme
nį mmf-tffbraukiahri 1š ran
kraščių, J ' 

Šiandien Amerikos išeivijai 
nors skaudu pasilikti be jo, 
bet turime progos viešai iš-
Teiksti jatr i r tokamų pagarbą 
ir tai tik dienoje... kurioje jis 
apleido Clucagę. 

Čia aišku, kad tas, kuris ver
tas pagarbos, tai yra, tikras 
katalikas/ ypač Dievo tarnas. 
0 (žmonių sielos vadas, pats sau 
garbės neieško, jos vengia. J is 
tik kitų gerus darbus gerbia 
ir viešumon kelia. 

J. S. 

NEGALI UŽMIRŠTI, 
Afeiepos 11 d., 1921 m. dien

raštis " D r a u g a s " išėjo nepap
rastas. 

Jame telpa katalikų numy
lėto gerb. kun. prof. Pr . Bu
čio fotografija, įvairių darbuo
t u įvairiaus turinio straips
nių kurie kun. prof. P. Bučio 
darbuotę Amerikoje vaizdiną. 
Žodžiu, iš*viąųj darbuotojų kru 
tinnj, lyg padėkos ir pagarbos 
upeliu, išsiliejo pripažinimas 
jo pelnytiems darbams. 

I r kas-gi čia atsitiko... 
Gal kam atrodo, kad gerb. 

prof. kun. P. Bučiui tebėga 
venant Amerikoje niekas ne
bandė spaudon įsprausti tų is-

jsireiškimų"? Bandė visi. Bet 
panašus šios dienos išsireiški
mai viešai spaudoje nerado 

Lietuvą per D r a u g ą 
—>-' » • ,"{1 , « S 

IaetUVOe Ūkio Bankas išmoka pinigus nelaukdamas kol ateis perlaidos iš Ame
rikos. Bankui u&teįika to kad gauna pranešimų iš " D r a u g o " ofiso kam kiek reikia 
išmokėti ir jis tuo jaus ima siuntinėti pinigus po visą Lietuvą. 

Taigi kas siunčiate pinigus per "Draugų" , nereikalaujate siųsti savo giminėms 
. perlaidų nei čekių} jie nereikalingi; jtj daugiau mes ir nedavinėsime (jei kas labai no

rės, be abejo, galės gauti) . 'dMGSKfc 

Tokiu būdu pinigai bus Lietuvoj išmokami da greičiau, dėlto kad "Draugo" 
pranešianti Bankui nueina į Lietuvę, kur kas greičiau kaip Jūsų laiškai. Jus stebi
tės, delko tai yra? Bet tai yra faktai. « 

Kaip mes siunčiame savo pranešimus Ūkio Bankui ar submarinais, ar kokiais 
aeroplanais, ar da kaip kitaip, tai mūsų sekretas. Tų sekretą pasakysime tiktai tiems, 
kurie labai prašys pasakyti 

Ofrsas atdaras kasdieną išskyrus šventadienius nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 
\ ' 0 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius ggjį m t l 

r 

i 
• 

• 
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l DARBA TEATRO MYLETOJIAI 
Ar vaikščioji ant krutamu paviekslu Teatro? Ar patemijai koki bizni varo f Ar pamislijai ko

kis pelnas yra del tu žmonių kurie savo pinigus įdėję į Teatru bizni ? Bet tas visas biznk svetim
taučių rankose kodėl ne lietuvių? Kad niekas nepradėjo, štai dabar proga stoti į eilė patyrusių žmo 
nių tame biznije, ir nešti gera nauda pats sau ir lietuviškai visuomenei. Šios draugijos tikslas vys-
titi krutamu paveikslu pramonė tarp lietuvių ir lietuvių kalboj. Nes krutamu paveikslu yra vie
nas iš lengviausiu geriausių ir pelningiausiu bizniu įdėjimas savo turto į statymo pirmos kliasos 
Teatro namo. Turtas atneš milžiniška pelną ir visados augs, sykau su pramonė. Taigi vertėtu kiek-* 
•ienam lietuviui apsvarstyti ir prisidėti prie šio didelio darbo. Jusu pinigai mintys ir patarnavi
mas privalo būti pamatu to judėjimo dabar yra laikas prisidėti prie šios draugijos savo turtu kol 
yra proga pirkite šėrus. 

Taipgi pageidaujame narių visose Lietuvių kolonijose organkoti mūsų skyrius ir kur bus tin 
karna vieta gaiėsime pastatyti Teatrą kur galėsite patys prižiūrėti ir visa tvarka vesti ir iš to dide
li pelną gauti del savęs ir šėrihinku. Turėsit proga patys lavintis ir kittts lavinti gaunant patari
mus iš centro tos organizacijos. Kaip lošimai gyvu perstatymu taip ir krutamu paveikslu, nes 
dirva yra labai plati tik reikia pasišventusiu veikėju ir veikti su mumis išvien ir padėti išauginti 
šita organizacija viena iš didžiausių. Tolesnių informacijų kreipkitės laišku arba ypatiškai. 

Vedėjai: , 
Pres. C. O. LUKSIS. Iždininkas. JU0ZUPAS VAIČIŪNAS Ri i t . M. MASILIŪNAS 

Generalis Ofisas > i 

Lithuanian Co-Operative Theatre Society 
Common Law Trust) 

Atlantic Theatre Bidg. 3946 W. 26th St, Cttietgfi, III. Ptions L i i r t i to 1700 
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Pfeonė Setfley T4l» 
DR. L M. FEINBERG 

t Gydo s#cei |a l te l vtsokJa* rjrų 
moterų lyUšbas ttgas n I4§1 Mmmaoa Str., k a m p u W P S -

tema Ave., Chicago 
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Telefonas Armltaue IT70 
MARYAN S. R0ZYCKI 

KUZVKOS D I R E K T O R I U 8 
Mokytojas Plano, Toorijoe * 

KODtpo7k1jo« 
MSf Jf. Westtern A T * 

CWca«0, fll. 
U 1 ,1 i 'X=3 
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DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTISTAS 

[1821 So. Halsted St., Chicago, i n . 5 
K a m p a s 18ta St. 

jValand.: 9—12 ryta, ir 2—9 r a k . s 
u'iiiiiiiiimiifiiiiiiiMiimimiuiiiiiiiimiiii 
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Tel. Tards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V, A. ŠIMKUS* 

Lietuvi* Gydytojas, 

M o s 8. Halsted St. Chlcaao. 
Valandos f 10—12 15 ryto 1—t lf 
«—8 vakar* Nsd . l t — 1 2 \š ryto. 

DR. C. KASPUTIS 
DEHTIBTAS 

S i S l SbsitJi Batoted 8 » . 
b landos: - 9—12 A. M. 

^jg^iyŽsiios^^ 

L YAKUB0WSK1 
FotografSstas 
• • m-Jm B m S * m . » ! » • * . *-*M m. «8f 

614 W. 18 Street 
Chicago, III. 

. II i>c• p Įigįnniu ,^n iiįnn « muMin in>n>iiį âw<į» 
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į a M E T Ų Š I T A M BIZNY 

M. J. KIRAS 
& f » A 3331 S O U T H 

I v * H A L S T E D S T . 
Phone Yards 6894 

PINIGŲ SIUNTIMAS, 
PASPORTAI, LAIVAKORTĖS 
Perkamč ir parduodame namus ir 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus fftOgečius. Dd6-
dants paskolas «nl naru?. Padara
ms visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas 
Ofiso valandos: Nuo 3 ryto Jki 
9 vakaro. Paned*liais, Seredomts 
ir Petnyč.įomi* iki 6 vakaro. Ne
daliomis iki 2 valandai* po pietų. 

ftel BUd. T042 

Dr. C Z. Vezelis 
LIETUVIS DEHTtBTAS 

47it so. ASSOiAJlm AVmstnm 
aru 47-tos Gatv* 

Valandos: nuo • ryto m 9 
8ersdooais ims 4 lig 9 vakar* 

^žfc--aif.ay-iL^Lt^aaai 

DI2AUSU LįĘTMĮ KRAUTUVĘ QHIGA60J 

NbMOlCESl PINIGUS BEREIKAL0 
Musiį krautuvė—viena i i didžiausiu Chicagoje 
Parduodame nŽ žemiausią kainą, kur kitur taip negatir 

ICaSinėHu Uižkams dmkuotl ir ofise darbam* yra naojaa 
aios mados. Uflaikom visokiui laikrodžiui, žiodua šliubi 
irhu ir deimantinius; gramafonus lietuvislraiB rekordais ir 
koncertiniu fMattsic, armenlki? rusiSku ir prusfflku iSdi^ 
bysči^. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 0 į^ 
bame visokius ienklns draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

wnas P. KazĮaivski 
fM 134632 So. ASHLAND AVI. , GHIOAOO ILL. 
^ " " • ^ ^ Telefonai.. TJMVM* 7809 



* 
Šeštadienis, Liepos 30, 19& 
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NEUŽMIRŠKITE DIENOS IR VIETOS! 
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PIKNIKAS/ 
s 

j 

NEDEUOJ, RUGPIUČIO-AUG. 7 , 1 9 2 1 
• National Ds ionai uarze 

RIVERS1DE, ILLINOIS 

Naujai susitvėrusi Lietuvių Ko-operative 
Teatrų Bendrove rodys 

KRUTAMUS PAVEIKSLUS 
Ši bendrovė yra grynai lietuviu ir jau pasižymėjo savo darbu ir žada lietuviu 

teatrą, paveikslus kelti augštai. Extra mokesčio už krutumus paveikslus nebus. Vi
si atsilankiusėje daržan galės pasigerėti. 

S 
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" D r a u g o " piknikas turi tikslą sutraukti į vieną vietą kodaugiausia savo priete-
lių, kad jie susipažinę tarp savęs sėkmingiau galėtu kelti katalikišką spaudą ir per 
ją geriau palaikyti Kristaus dieviškąsias ktėjas ir jąs giliau (žmonių protuose ir šir
dyse įiaknėti. Tikimės sulaukti kodaugiausia svečių. 

"DRAUGO" BENDROVĖ. 

• • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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KREIPIASI I TAUTIEČIUS. 

Spring Valley, UI. — Mūsų 
tėvynė Lietuva dar vis prašo 
musų pagelbos, kad jai pasko-. - Bereikalo korespondentui 
lintume savo turto. Musų 
Liet. Laisvės Paskolos stotis 
dar neišpardavė savo kvotos. 

Visi Spring Valley ir apie-
linkės geri tėvynainiai esate 
prašomi, vardan Lietuvos, 
pirkti Bonus. Kurie nesate pi r 
miau pirkę, dabar pirkite. Pas
kola yra gvarantuota ir už ją 
nuošimčiai yra išmokami. Vi
si Lietnvos sunųs ir dukterys 
imkimės darbo. 
L. L. Paskolos Stoties rast'., 

Albinas Pilipaitis. 
227 W. 4-th St., 

Spring Valley, 111. 

rėlis nelietuviškas, sausas, tik 
"senvičius", "a iskr imas" , na 
ir dvi angliškos "p l e i " , pas 
kiii "goDom" ir viskas. 

IŠVAŽIAVIMAI. 

Westville, UI — Liepos 24 
d. Šv. R. Moterų draugija su
rengė išvažiavimą prie upės. 
Pasilinksmino, pasišnekučia
vo ir sutemus pargryžo na
mon. Bet gaila, kad ne visos 
moterėlės dalyvavo išvažiavi
me. 

Liepos 31 d. L. Vyčių vieti 
nė kuopa rengia pikniką para
pijos naudai. Te Įms visokių 
įvairumų. Mergaitė. 

SKAITYTOJI! BALSAI 
(Red. neima atsakomybės) 

O ką, ar ne didvyris? 

— Ar netžiuai, sveikas, kad 
mes turime didvyrių! Jų pilni 
kampai: tik šnabžda, knibžda, 
net akys mirgsta į juos bežiū
rint. 

-r- Nieko nežinau. Nesu jų 
matęs, dar mažiaus apie juos 
girdėjęs. 

— E, bene iš palėpės išlin
dai, spaliuose gulėjai! Gi mū
sų Pittsburgiškio baritono ar 
niekad nesi girdėjęs! 

— , 0 , PittsbnrgiSkius aš vi 
sus pažįstu, bet jų didvyrišku
mo nesu matęs. J ie toki pat 
paprasti baronai, atsiprašau, 
baritonai kaip ir kiti. 

— Ir vėl tu su savo neži-
nau, tarsi katė su pūsle. Ar 
negirdėjai garbingų jo žygių 
į " s l anną" Skerdyklų miestą? 
— Tikrai pirmą kart girdžiu. 

" S l o b n i " tavo giriami Pitts 
burgiškiai didvyriai, kad tik 
pats apie juos žinai. Na, bet 
kas ypatingo! 

— Kad žinotum, broliuk, įš 
proto išeitum. Viename susi* 
rinkime jis, lyg dielė, prikibo 
prie jauno literato kaip jis drį-
sąs laikraštin rašyti, jo. staty
tąjį vakarėli peikti, kad vaka 

prikaišiojo, jeigu anas teisiu 
gai visa surašė. 
—Teisingjai buvo aprašyta va 
karėlio programa ir pats va 
karelis, bet štai kas labjausiai 
Pittsburgiškiui baritonui nepa
tiko : Kam buvo minima kore-
*pondencijoje,kad tas pats jau 
nuomenės būrelis prie senojo 
savo vado, *į*karėlrų progra
mas visai kitaip tvarkė. Tuo 
met dailė turėdavo vyriausia 
vietą ir didžiausią programo
je dalį. 

— Senam vadui pasitrau
kus jau beveik 10 mėnesių 
kaip tas būrelis daugiausiai 
tik "aiskrimuojasi". Sakytu
mei, dailė užvertė kojas, o su 
ja ir jos mylėtojai! 

— Kartais visaip esti, betgi 
minimas būrelis turi gabių 
dainininkų, berods net keletą 
solisčių ir solistų, pijanistų, ar
tistiškai smuikas bevaldančių, 
.na, ir keletą net spykerių. Pa
sakyk dabar, kodėl jaunimui 
nedavus progos parodyti savo 
gabumo, talento! Juk daina, 
muzika — lietuvių, ypač jau
nimo, brangiausias turtas. Ar 
galima pavydėti ir slopinti 
jaunųjų pažangą! Šiandien jie 
jauni, mokiniai, gi rytoj jau 
vadai, veikėjai. 

— Tavo tiesa brolau! Aš 
turbūt neįstengsiu savo pažįs
tamo "Pit tsburgiškio. barito
no' ' apginti, jo pateisinti. 

— Žinoma, kad mano tiesa. 
Tik žiūrėk. Jisai užpuolė už tą 

korespondenciją visai nekaltą 
žmogų. Gi tikras kaltininkas 
tai aš pats. Visa garbė man 
priklauso, o ne kitam. 

— tfa, jau bent nesigirk sa
vo garbe. Gal jau viską išpa
sakojai ! 

— Kur tau bus viskas, daug 
yra ką sakyti apie tą didvyri, 
bet aš tau daug apie jį nepa
sakosiu. Pasakysiu tik vieną 
ir paskutinį. 

— Gerai! Klausysiu ką tu 
man da pagiedosi. 

— Prieš keletą savaičių, tas 
pats PittsburgiŠkis baritonas 
užgavo vieną jaunimo kuopa, 
kad jinai paminusi savo obal-
sį. Ar žinai ^kokių būdu! Gi 
neatėjo visi **m corpore" f Jo 
rengiamą vakarėlį vadiname. 
"Muzikos žipnehV' ar "opere
t ė . " 

— Na jei taip, būtinai karo 
teismą šaukime. Tik nežinau 
ką čia reiktų teisti: jaunimą ar 
didvyrį! Ašis. 

Reikalinga lietuvė mokytoja Šv. 
Jurgio parap. mokykloje. Atsišaukite 
šiuo adresu: 

Kun. J. Z. 
Kalimm and Venango Str. Phila. Pa. 

t • • . " " ., ,'• ' , ' 

ANT PARDAVIMO-. 
Parsiduoda namas dviejų augšttj 

po .keturis kambarius, su cementuotu 
beismentu. Yra g-azas, elektra, ?anoa 

Kreipkitės prie savininko. 
J. S. 

4432 So. Mapknvood A v c Ckkago. 
• • • — . I I — r . i i . i- • — — • • • • ' II—•«— I I I h *« IM * ^ 

PARDAVIMUI 
Ice Cream Parlor, Cigarų tabako Ir 

saldainiu krautuve parsiduoda labai 
greitu laiku. Biznis gerai eina par
davimo priežastis važiuoja į kitą mie
stą. 

JOHN KAWAIiAUSKIS 
2700 WaUace St. Cliieago, 111 

**m 

BRIGHTON PARKO LIETU 
VIAMS. 

Nebokite Be " D r a n g a " 

"Drangą" dienrašti galima 
gauti be kitų vietų ir šiose: 

F . ŠIMKIENE, 
1358 So. Fairfield A ve, 

TUMSIS & 0 0 . 
3853 So. Rockwell St. 

BUCIUNAS, 
2900 W. 40th Str. 

J . ŽOLYNAS, 
4063 So. Maplewood A ve. 

J . SYM0NAS, 
4140 So. Maplewood Ave. 

J . SMITH, 
3813 So. Kedzie Ave. 

JUOZAS DEITSKO, 
4409 So. Fairfield Ave. 

Parsiduoda fafm'a "?4& a*kerų TOrpe 
lietuvių 3 mylios nuo Hart miestelio 
prie gero kelio yra sodnas miškas 
del kurinimo. Pardavimo priežastis 
noru važiuoti } Lietuva, del plates
niu žinių kreipkitės j pati savinin
ką. 

S. BOJVEDAS 
R. 4 Hart Midi. 

ss. - ! - ' . • « • • — 

P ARSI D l ODA 
2 lotai labai geroj vietoj ant 56th 
Ave. 4 Ir S lotas nuo 14-tos gatvės. 
Cicero, 111. Kreipkitės \ savininką: 

STANISLOVAS RAKUTIS 
1425 So. 4»th Court, Cicero, m . 
— > — — Į — H — » ! » . • — 1 — < — 

Pardavimui 4 kambarių medinis 
namas 2 lotai karve, viStos. 

Kaina $2.700.00 
7247 S. Wa*htenaw Avc. « 
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DIDELIS BANKETAS ! 
• r 

Sv. Petro ir Povilo Parapijos, W. Pullman, 111. | 
s 

Nedelioj, Liepos 31, 1921 m. 
BAŽNYTINĖJ SVET., kamp. 123 ir Emerald gaty. 

m ^ ^ m • » » » » » » « > t » » i « » i 

Prasidės 6 valandą vakare 
y 

— • • • " -

- * • 
Tsi. Randolph 2898 

A. A.SLAK1S 
ADVOKATAS 

Ofisas vldumlestjj 
ASSOCIATION BLIKi. 

19 So. La Sali* 84, 
Valandos: t ryto lkl S po pietų 

Pansdėlials Iki t vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

r J. P. WA1TCHES 
Lavvycr 

Ll ETU VIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-117 H. Dmrbora S4, 

Tel. Dearborn 4096 t 
Vakarais: 4509 So. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 
\9 ! • ! • • i y > » » • • • » >• • • *m» • •• • • ! 

m 
• • Pinigai ir Laivakortes. 

Pinigus nnsiunčiame Lietuvon greitai ir pigiausiu dienos kursu, nes siunčiame 
per LIETUVOS KOMERCIJOS B ANKA, geriausia vedamą banką visoj Lietuvoj. 

Laivakortės parduodame visų geresnių laivų, linijų ir j visus Europos pertus. 
-

Važiuojančius aprūpiname visais reikalingais kelionėj dokumentais ir žiniomis 
taip pat pigiai apdraudžiame bagažą. 

J . Laukis, kuris nesenai važinėjo Lietuvon ir dabar veda šitą skyrių, suteikia 
važiuojantiems smulkiausias ir reikalingiausias jiems žinias. 

Mes taipgi perkame ir parduodame namus, farmas, pirmus ir antrus morgi-
čius, statome namus, skoliname pinigus be jokio komišino ir padarome visokius tei
sėtus dokumentus. 

Geras, greitas ir sąžiningas patarnavimas. 
Ofiso valandos: Panedėliais, seredomis, ir pėtnyoiomis nuo 9 ryto iki 6 vaka

ro; utarninkais, ketvergais ir subatomis nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Nedėldieniais iki 
2 po pietų. -y 

. J. KIRAS & CO. 
3331 So. Halsted Street Tel. Yards 6894 

Gefbiamieji! Rengiame banketą su iškilmingu programa, pagerbimui Klebono G. 
j f Pa^kaųskįo.,iull^ sugrįžo iš .^e tųvos . K?n mcr s 

ųesius ir turėjo progą susipažinti su gyvenimu ir Jkitais ąatykais koki dabar dedasaljie-
tuvoje. Amerikos lietuviai nori susižinoti Li etuvos padėjimą ne iš laikraščių, bet iš žmo
gaus, kuris yra tuos dalykus matęs. 

Programas susideda iš gaidžių valgių, dainų, kūręs išpildys parapijos clLoras. 
Taipgi yra statoma labai puiki drama-operetė "Nas tu tė" , išpildys choro nariai, su 

pagelba vietinės orkestros. v 

Kviečiame nepraleisti šio banketo; atsilankiusieji busite "užganėdinti, o neatsilan-
,kusieji, gailėsitės. Visas pelnas eis naujų vargonų įsitaisymui. 

Kvie&a, CHORAS. 

MIIUMUIMIIHUIIHIflWIUIUIHIHIIWIIIIUIIIWIWIWmWU»IWtHllllHMllllllMIUH» 
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Šitas $200 Gramaf. už Jusi) Pasiūlytą Kainą 
Del pcrtikriniipo jog "LIETUVIU RAKANDU KRAUTU

VES" visados, parduoda rakandus pigiau negu kitQ» krautu
ves, atiduosime šita augstos rųsies gramofoną augseiausiam pa-
siulitojui. Šita gramofoną galite pamatyti bile vienoj arti
mesnių jums musų krautuvių ir duoti sava pasiulima, jis yra 
50 colių augščio, 23-jų colių pločio ir 24 eolių gilus, su nikc-
luotais pagrąžinimais iš aržuola arba raudonmedžio dailėj pa
darytas ir gražiai paKravotas, grajina visokius rekordus, mo
toras gvarantuotas, ir su dubeltavu springsu, musų kaina $200 
dol. KIEK TAMISf A DUOSI ? v 

Pasiulimus priimame per visa nedėlia nuo Subatos 
23 čw Liepos (J^ly) iki 9-tai vaL vakare SuWtoje 30-to 
Liepos (Juiy) 1921. Augičiausiam paeiulytojui bus pra
nešta per laišką ypatiškai i r sekančiame apgarsinime 
pagarsinta per laikraštį. 

f K» P*op/+M JZrmftar+ (ompamy 

4201-3 Archer Ave. 1930 2 So. Halsted 

V MII.I.<L, I , Į • flfj 1 = = = = = = 
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L a i v a k o r t e s T i e s i o g į L ie tuva ( 
$107.10 ii MontreaFo iki Klaipėdos (Memel) | 

s «|HMHMnmH (Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir taxu). | 

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUOJAUS.! 
Pinigus siustus per musų ofisą, išmokame į 26 dienas j 

visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo. i s e c 
Parduodame laivakortės ant visų liniją į Liotuv$ i r i& Lietuvos. Fadarome legalis- j 

kus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė j 

Wasiingtone. Parduodame lotus, namue, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo 
ugnies ir kitų nelaimių. Viaus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais 
kreipkitės pas 

PAUL R BALTUTIS & CO. f 
m m W. 33rd Street- Tel. Yards 4669 Chicago, 111. i 
ul!llIII!illllI(IUIII!l!H!HlllllU|l!!lllllllllll!IIIU!IIJI!IM!ll!lllf!immil!lllill!:illlllll]!!!llimill^ 
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ŠV. MYKOLO PARAPIJOS METINIS 

PIKNIKAS 
Nedelioj, Liepos-July 31,1921 

I t 

POLONIA GROVE, £&„%££ A l ] 
I • 
I 
• 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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Imk Mtiwaukee Ave. karą iki Lawrence Ave. šiuo karu iki galui. Nuoširdžiai kviečiame 'vi

sus į mūsų parapijos pikniką. Atsilankė netik rasite skanių valgymų, gėrimų, cigarų ir saldžios 

šaltakošes, bet taipgi bus gražus programas, kuri išpildys Šv. Mykolo par., Choras. Bus irgi žai-
i 

slai ir Telšių Plumpio su Raseinių Magde ir kitų lenktinios. Kas geriausia pasižiines gaus dova

ną. - Kviečia KLEBONAS IR KOMITETAI. 

POLICIJOS SERŽANTAS Nutarta pa-
TEISME NUŽUDĖ ADVO- gaminti vieną protestą visų 

KATĄ. Feder. skyrių vardu. Po pro-
testu be Apskr. valdybos pa-

Paskui pats mirtinai persišo-, sirašys visų skyrių po vieną 
vė. ar du asmeniu, iš valdybos, 

— [arba įgaliotiniai. 
Vakar apskrities busto vie- Į Nutar, kad visi skyriai an-

iiame teismabuty įvyko baisi trame pusmety užsiregistruo-
tragedija. tų patys ir suregistruo-

savo kolonijos kat» 

Dr. kun. Ig. Česaitis pastebi, 
kad Federacijos skyriai paga
mintų Seimui rezoliucijas, gi 
per ateinantį Feder. Apskr. 
susirinkimą reiktų jas aptarti, 
perkratyt, pramatytų Centro 
valdybos kandidatus pasiren
gusiems važiuoti Seiman. 

J . Šliogeris. 

: Lemuel Ackley, žinomas Chi tų 
cagos advokatas, turėjo ko
kius tai privatinius ginčus su 
policijos seržantu Harry B. 
Kellog. Teisėjas McDonald 
klausė jų bylos. 

Už išniekinimą teismo ser
žantą teisėjas nubaudė 15 die
nų kalėjimu. 

Po šito seržantas įsiuto ir 
pradėjo denuncijuoti advokatą 
Po to staiga išsitraukė jis re
volverį ir paleido keturis šū
vius į advokatą Ackley. 

Kuomet advokatas sudribo, 
niekšas žmogžudį s pats save 
nuspėjo peršauti kol prie jo 
subėgo teismo viršaičiai. 

* Advokatas Aekloy vežamas 
ligoninėn •mirė. Sakoma, fkad 
ir seržantas nepagysiąs. 

Pasirodo, kad policija prieš 
eisiant jai teisman pirmiau tu
ri but nuginkluojama^kaip ir 
kiekvienas intariamas pilietis. 

GUBERNATORIUS SMALL 
APKELIAUJA VALSTI 

JĄ.. 

' Gubernatorius Small prane
šė, jog gana tų komedijų su 
visokiais prieš jį skundais. J i s 
iš to visa nieko bedarysiąs ir 
imsiąs savo pareigas pildyti. 
- Gubernatorius leidosi toli-
mon kelionėn po visą valstiją 
— apžiūrėti vieškelius. Ta< 
užims gražaus laiko. 

Tuo tarpu šerifas Spring-
fielde nusprendė laukti jo su-
įrvžtaiit, kad induoti vvaran-
tą, 
1 Gubernatoriaus priešai pirš
tus kremtasi. Nežino, kas pra
dėti. 

SUIMTA "PLĖŠIKŲ KARĄ 
LIENĖ." 

r 
Z* Cbieagoje policija suėmė 
Margaretą Carlson, 18 m., pa
einančią iš Detroit, Mich. Ji
nai užvardinta "plėšikų kara
lienė" ir reikalaujama Detro
ite už visą eilę piktų darbų, 
atliktų su savo gauja. 

i 

A. L. R. K. FEDERACIJOS 
APSKR. SUSIRINKIMAS. 

Susir. įvyko liepos 19, 1921, 
8:00 vakare, Aušros Vartų pa-
rap. svet., 2323 W. 23rd PI., 
Chieago, 111. Iš praeito susi
rinkimo protokolas perskaity
tas ir vienbalsiai priimtas. 

Protestas prieš J . J . Elias 
(Elijcšių) už'šmeižtus ant žy
miausio musų kat. vado, gerb. 
Prof. kun. Pr Bučio. Protes
tas vienbalsiai priimtas. Jis 

dr-jas. Visi skyriai savo pil
nas registracijas būtinai turi 
priduoti ateinantį F . Apskr. 
susirinkimą. Registracija bū
tinai reikalinga susinešimams. 

Feder. Apskr. pikniką 1922 
metams nutarta surengti. Rū
pinasi p. Mureika. 

Feder. Centro laiškas. Cen
tras prašo įgalioti vieną as
menį, kuris atstovaus Chiear 
gos apylinkės katalikišką vi
suomenę "Liet. paskolos reika
le ir tt. Jgaliotas p. M. Žal-
dokas. 

Iš to paties centro laiško, 
Prof. kun. Pr. Bučio Fondo 
klausimu atsakyti, kad surin
ktoji fondo suma bus pasiųsta 
Lietuvon per Tautos Fondo 
Centrą ir kad T. F. Centras 
nenutrauktų jokių nuošimčių, 
išskyrus lėšų siunčiant pini
gus Lietuvon. * 

Patariama išnešti nusistebė
jimą, kad iš Lietuvos ateina 
daug visokių atsišaukimų, o 
Tautos Fondas tuomi reikalu 
tvli. 

Atsakymai p. adv. J . Bren-
zai nuo kongresmanų Ameri
kos konsulio Lietuvai. Atsaky 
mai gauti prielankus nuo vi
sų kongresmanų ir S. Valstijų 
sek r. 

'•v 

Raportas (B. Nenartonis) 
nuo gerb. Prof. kun. Pr. Bu
čiui išleistuvių vakarienės. Į-
eigų buvo $114.00. Išlaidas 
padengus atliko $44.00. Nutar
ta likusius $44.00 įteikti per 
"Draugą" į gerb. Prof. kun. 
Pr. Bučio stip. Fondą. Kadan
gi minėtas Fondas turėtų vei
kti nuo šio rudenio, kreipiama 
domės į fondo Komisiją (Kun. 
N. Pakalnis, P. Cibulskis ir ki
ti) , kad pasirūpintų platesne 
agitacija. 

Už bonus nuošimčiai, reika
le atsakymo nei iš Federaci
jos Centro, nei iš Liet. Misi
jos dar negauta. 

4 '-Draugui" piknikas rugp. 
7 d. National darže, Riverside, 
111. Komis. B. Sekleckis. Dar
bininkus duoda skyriai sekan
čiai: prie tikietų — Dr-go ad
ministracija. Prie baro — Ci
cero. Prie saldainių ir šatta-
košės — Northsidė. Prie šlė-
g<*s — Westsidė. Prie visų ra
tų — aštuoniolikmečiai. Prie 
Bowling alley Brighton Park. 
waįterius ir naminį alų — Bri-
dgeporto;* lazdutės ir mon-
kės — Town of Lake. Virtuvę 
buvo apsiėmę Cicero, bet ne
žinia kam teks. 

Federacijos seimo reikale. 

LIET. DARB. SĄJ. CHI. 
APS. KUOPOMS. 

liet. Darbininkų Są-gos Chiea-
gos apskritis laikys pries-seimiriį 
susirinkimą liepos 31 d., Šv. An
tano parap. svetainėje, Cicero, Ill> 
2 ;30 vai. popiet. Visos kuopos pri-
siųskite atstovus. Yra daug svar
bių .reikalų apsvarstymui. 

Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

SO. CHICAGO, ILL. 

IŠ ŠV. KAZIMIERO AKAD. 
RĖM. DR JOS DARBUO 

ras. 
Rugpjūčio 14 d. š. m., Šv. 

Kazimiero Akademijos Remė-

Riverside, 111., rengia vieną iš 
puikiausių piknikų. Visi kurie 
nusipirks tikietus iš anksto 
galės gauti vieną iš trijų do
vanų kurios yra duodamos 

Lietuvos Laisvės Paskolos stoties 
susirinkimas bus sekjnadienyj, lie
pos 31 d., 2 vai. popiet, F. Ge
dmino svet., 8756 Houston Ave., 
So. Ohicago. Visi stoties komiteto 
nariai ir pirkusieji Bonų malonė
kite atsilankyt?/' Yra svarbių rei
kalų. - M. Ciplis, sekr. 

Sekmadieny;}, liepos 31 d.. Ne
balto Pras. Š. M. P. moterų ir 
mergaičių draugija rengia puikų 
pikniką Nekalto Pras. Š. M. P. 
parapijos darže, 44-tos-g-vės ir 
Fairfield Ave. Prasidės 5 vai. 
popiet. Kviečiame visus į šį pik
niką. Visokio įvairumo bus. Lai
ka linksmai praleisite. 

Komitetas. -
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| Nelaikyk Pinigus Namie | 
Dek Visados į Atsakančią 

Valstybinę Banką 
1 

SUSIV. CHI. APS. JŠVAŽIA 
VIMAS. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

S. L. R. K. A. C'hieagos Aps
kritis rengia išvažiavimą' liepos 
31 d. s. m., Marąuette Parke, ant 
67 ir Roekwell gatvių. 

Kviečiami yra visi susivieniji
mo nariai ir visi lietuviai kata
likai dalyvauti tame išvažiavime, 
nes tai yra pirmas šio sus. apskri-

5 
a 
s 

Geriausia, Tvirčiausia ir* Parankiausia Vieta Visiem S 
Lietuviam Yra 

UNIVERSAL STATE BANKAS I 
co 

i o£ 

eio surengtas., To išvažiavimo pra-
jų Draugija Bergmans darže [ Dr-stės Šv. Jono Evangelisto' džia bus 1 vai. popiet. Atvažiuo-

mėnesinis susirinkimas įvyks sek- kitę pasigrožėti gamta ir pakve-
lųadienyj liepos 31 d., 1 valando puoti šviežiu oru. 
popiet Dievo Apveizdos parao. s L R K A Chicagos 

c* = 

mokyklos kambaryj (ant Union 
Ave. ir 18-tos gatvės). Visi narini 

būtent: auksinis "wris t — m a l o ^ k i t * skaitlingai atsilankyti 
watch , , , auksinis žiedas ir, fon-
taninė plunksna. Piknike ke-
tina būti tokių naujanybių 
kurių kituose pikninkuose dar 
nėra buvę. Apart to dar 
ketina atsilankyti Raseinių 
Magdė su šimtu kišenių ir Ic-
kus su baronkomis. 

Pietus šeimininkės ketina į-
rengti tokius kad nė geriau
siame restorane tokių negausi. 

Taigi, visi kurie norite gar 
džiai pa valgy ti,atsigerti, nauja 
nybių pamatyti ir linksmai lai 
ką praleisti tai tuojaus nusi
pirkite tikietą. 

Rėmėja. 

PRANEŠIMAI, 
IŠ YVEST SIDES. 

L. Vy ių 24-ta kuopa laikys ne
paprastą susirinkimą ir kartu tu
rės šeimyninį vakarėlį šeštadieny j 
liepos 30 d., Aušros Vartų svet, 
išleidimui vieno nario Lietuvon. 

Valdyba. 

CICERO, ILL. 

A. L. R. K. Federacijos 12-tas 
skyrius laikys svarbų mėnesinį su
sirinkimą sekmadieny j , ' liepos 31 
d., S\. Antano svet., 1 vai. po
piet. Valdybą. 

MOKSL. NEPAPRASTAS 
SUS. 

Sekmadienyj, liepos 31 d. š. m., 
popiet, S. L. R. K. Moksleivių 
Chicago8 Apskritys laikys svarbų 
susirinkimą šv. Kryžiaus par. 
svet., Town of Lake. 

Bus išduota įvairus raportai, 
parsitarta apie pasitikimą atstovų, 
visokių seimui sumanymų del or
ganizacijos pagerinimo. 

Tikimės, kad visi moksleiviai-ės 
atsilankys j šį susirinkimą. 

Jurgis. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Patėmykit prot. rast. nauja antra
šą. 

Jurgis Ruikis, 
2222. W. 23-rd PI. 

Apskričio Kom it e tas. 

MOKSLEIVIAI! 

Priešmetinis Moksleivių Aps
kričio susirinkimas įvyks sek
madienyj liepos 31 d., pirmų 

h. Vy«ių 4-taJraopa rengia šei- valandą po pietų, fcT. Kryžiaus 
mininį vakarą liepos 31 d., vakare Par. svetainėje, Town of Lake. 

Visiems moksleiviams prie-Dievo Apveizdos svet., pagerbimui 
savo dvas. vadovo, gerb. kun. Ig. 
Albavičiaus, jo varduvių dienoje. 

.: R*P-

WEST PULLMAN. ILL. 

dermė yra atsilankyti; ypatin 
gai raginami yra nariai naujai 
susitverusių arba atgaivintu 
kuopų. - Valdyba. 

CICERO, ILL. 
•Sekmadienyj, liepos 31 d. 6 vai 

vakare, Šv. Petro ir Povilo para- L- V v * i u 1 4 ' t a k u o P a s u r e n " 
pija rengia šeimyninį vakarą par. gė šeimynišką išvažiavimą lie 
svet. paaitikimui iš Lietuvos gry- pos 24 d., Jackson Parke. Gra-
žusį gerb. kleboną kun. J. Pas- žus būrelis jaunimo linksmai 
kauską. Rep. laiką praleido. Pr. 

.šiame Banke padėtus pinigus galima atsiimti visados an t pirmo 
S pareikalavimo su nuošimčiais. 

ftimtai Lietuvišku draugijų, Chicagos Miesto Valdžia ir keli 
tūkstančiai pavienių lietuvių laiko savo pinigus ir daro visokius 

S reikalus t iktai 

j UNIVERSAL STATE BANK E 
j Pinigai-Auksinai Greit vė! Pabrangs, 

S
Pasinauduokit dabart ine proga siųskite dabar pinigus Lietuvon 

ir pirkit draftus ir laivakortės per Sią Banką. 
Iš kitų miestų siųskite mums doleriais, b mes pasiųsime Lie

tuvon auksinais sulig kurso. 

BANKO SKYRIAI: Pinigų ir laivakorčių siuntimo, Taupinimo. 
Komercijos* Paskolos, Apdraudos nno Ugnies ir Real Rstatc. 

S 
Banko Valandos: Kasdiena nuo • v. iš ryto iki 4 v. po pietų ir 

vakarais Utarninkais nuo 6 iki S.*0. Subatomis visa d. iki 8:30 vak. 

1 UNIVERSAL STATE BANK 
i 3252 SOUTH HALSTE1 STREET GHIGAGO, I I I , Į 
s s 
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Dr. M. Stapul ionis 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ 
t 

OFISŲ VALANDOS: 

S347 EmoraM Ave. 
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Telefonas Boulevard 9397 

781 W. 18-ta Gatve 
Nuo 7 Iki 8 vakare, 

^ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiigiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiafiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirifiiiiiiiiiiiiir iiiiiittirBfiiiiiiiiiiifiiiitfiiiifiiifliiiiiiiifiiififiitiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiitni«2 
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s 

s 

S 

Tiktai Dvi Dienas! 

PIKNIKAS IR 
LABDARINGOS SĄJUNGOS CENTRO 

— -

Sub. ir IMed., Rugp. 27 ir 28 d., 
Nekalto P. Šv. Panos Par. Darže 
44tos ir Fairfield Ave., Brighton Park 

§ s s 

i Pradžia 2rą yal. po pietų. • • Inžanga 25 c Ypatai i 
= H 

Labd. Sąj. 1-ma kuopa laikys 
paprastą susirinkimą liepos 31 d., 
5-tą vai. vak., Šv. Kryžiaus pa
rap, ivetainėje. • Valdyba: ••• 

| NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS, LIETUVAITE3 SENUS p i JAUNUS ATSILANKYTI 
g ANT ŠIO PUIKAUS PIKNIKO IR BAZARO NES ČIONAIS NETIK PASILINKSMINSITE BET IR SUTEIK-
I SITE PAGELBA NAŠLAIČIAMS. , 
5 NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIA NAŠLAIČIAI. I i ,. . 1 
jtiitiiuiitifliiiiiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiPiiiiiiiiiiin iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiitiiiifiiiiiiiiuuiiiifniiuiiiiniiiitiiittiiuaiiaiiiitiitiiimiui 


